






€সঞ্ভম সংস্করণ ) 

(উ্নাফিক সিগন্যাল সহ) 
-+(2)ক 



রি ॥ 

চর সানা ০, 
সি 

€ 

কত 

5 বর 

॥ | খান ওলা র০, ১৫. পরান ৫ 4, 1 
বি 



মোটর শিক্ষক 
প্রচ্ণেতা 

শ্রীশৈলজ! প্রসাদ দত্ত এল, এম, ই, 
(12010. 21191 51993. ) 

1805 210701109] & | ০1]91795 90091101576201, 
০810819. 17011769010 0০911909. 

91061 ০6 017. 0০০1 01129 00150151708 217৫ 76০11901921081 5001505 

211৫ ০1 71150 01555 061019026 871015 ৬1011010915 ডি" 

16011701921081| 11500811081 6112111661116 2110 0116 

০০0111161161001) 50161706 5081800 7০7) 019 

0617081 11050086 ০1 60110108), 8০782) 

1265 6০০০1, 11)6 110181) 4৯010০71011 

175010606, 0০810০80657 617817601 

০009 2591709 /১4০ 

57811651175 ৮+০01713, 

(001৭5৮1৮115 5151165 ) 

[ সপ্রম সংস্করণ ] 

[৮0011581059 100 605 71501001051 69011517579) 645 ৮1510510172 

০৪০৭ 02815811229, ৮1107019900: 81912 14500009051 

,821100005 519455 41011&, 05510552801 2859059, 

28119 017095 ০9105105-29 

151] 20605 25857550. 



টিতিএিজলিপ্েিজিসিতিনিিকিসি রর 

টৈ এই পুস্তকখানি ্ৈ 
৫১৮ রর 
রি অশেষকল্যাণ প্রদায়িনী রি 

0 পরা ও অপরা বিদ্যালাভের পথ প্রদর্লিকা $% 
্ ছু রে মদীয় পরমারাধ্য। জননীকে অকৃত্রিম ্ 

্ৈ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে টে 
রর সমর্পণ করিলাম । রি 

রে বিজয়া দশমী, ১৩২৪ সাল। রি 

রি শ্ীটশলজা প্রসাদ দত্ত । র্ 
ট্ঃ 



ভূমিকা । 
আমি বখন প্রথমে ১৩২৫ লালে “মোটর শিক্ষক” পুম্তকখাঁনি প্রকাশ 

করি, ভুখন দেশের অবন্থ। যেরূপ ছিল আজ তাহাঁয় বহু পরিবস্তন 

ঘটিয়াছে। 
সে ধুগে কারিগরী শিক্ষার এতখানি গ্রসারও ছিল না, এবং শিল্প- 

বিজ্ঞান সন্বস্থীয় কোন গুহ্তকও বাংলা ভাষায় সহজ ও বোধগম্য কৰিয়! 
রচিত হয় নাই, কিন্তু ক্রুমে চাহিদার বৃদ্ধি হওয়ায় এই পুত্যকের দ্বিতীয় 
হহ্করণ (১৩২৯), তৃতীয় স্বরণ (১৩৩৩) ও চতুর্থ সংস্করণ (১৩৪৫) 

সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইন্া যার | তাহার পর হুদ্ধসংক্রাস্ত ও দেশের 
নানাবিধ অন্ুবিধার দরুণ পঞ্চম সংস্করণ গ্রকাঁশ করা সম্তষ হয় নাই। 
পাঠকগণের পূর্ন চাহিদা ও হিতৈষী বন্ধু বান্ধবদিগের অনুরোধের জন্য 
আজকের সমস্ত ৰ'ধা বিপত্তিকে সহ করিয়াও “মোটর শিক্ষকের 
পঞ্চম সংস্করণ (১৩৫৬ ) প্রকাশ করিয়াছি এবং উহাও সম্পূর্ণ নিঃশেধিত 

হওরায় (১৩৫৯) হইতে বষ্ঠ সংস্করণ গ্রকাশ করিয়াছি । 
এই পুস্তকের প্রতি সংস্করণ পাঁঠকদিগের নিকট হইতে চিরকাল যেরূপ 

সমাদর লাঁভ করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাদেরি উপকারের জন্য এই 
সংস্করণের প্রকাশ, প্রকৃত সমাদর যেন অক্ষুন রাখিতে পারে। 

ধাহারা আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন ও করিতেছেন 

তাহাদের জান্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

কলিকাত1-২৯ বিনীত নিবেদক-_- 

সন-_-১৩৬৪। শ্রীশেলজা প্রসাদ দত্ত । 

সপ্তম সংক্ষরণের ভূমিক' 
ষ্ঠ সংস্করণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেধিত হওয়ায় উৎসাহিত হইর় সচিত্র “মোটর 

শিক্ষকের, সগুম সংস্করণ প্রায় হ্বমূল পরিবর্তীত ও পরিবর্থিত করির! 
প্রকাশ করিলান। 

কলিকাতা-২৯ বিনীত গ্রন্থকার. 

জৈষ্ঠ--১৩৬৪। শ্ী৮শৈলজা প্রসাদ দত্ত 
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চত্র দেখান হুইয়াছে। নি ] 

একটি আবৃত মোটর যানের সম্পূর্ণ কর্তিত 



মূচীপত্র 
টাইটেল কর্ম! :- কিক নির্দেণ , পিলাবাস, নাট আটকাইবার 

পদ্ধতি, সরঞ্জাম । 
প্রথম শিক্ষা £--পূর্বাভাষ, কার্ধ্য, শক্তির পরিচয়, বস্তর পরিচয়, 
'কঠন, তাল, বায়বায়, তাঁপও তগ্ততা, পরিমাপ, হ্বতঃসিদ্ধ “একক', উদ্ভূত 
মাপ, প্রহৃতির শক্তি ছগার, গত জনিত শক্তি, স্থিতি জনিত শক্তি, 
বিভিন্ মানার শক্তি, মু সঞ্চণক, যার তত্ব, ক্ষমত| বাকের তা'লিক।, 
স্ব়ংচল যানের শ্রেণী। 

হিতীর শিক্ষা :_ পূর্ন ইলেকট ক যান, পেট্রোল ইলেটি।ক যান, ৰাস্প 
মুদধ্চ'লকচুক্ত যান, গ্রউউনার গ্যাস চালিত যান, চাপবাহিত হুয়ংচল 
যানের অংশ তালিক,, পূর্ব মডেল ফোর্ড যানের কত্তিত চিত্র | 

তৃতীয় শিক্ষ! £ _অন্তর্ণাহ ইঞ্জিন বিশিষ্ট শ্বয়ংল যান, সর্ধাধুনি ক 
মোটর যান, তাপবাহিত ইঞ্জিন, অন্ত্ণাহ্ প্রনালীতে কার্যাকন্ধি ইঞ্জিন, 
ইঞ্জি'নর ক্রিঘ্াচক্র, অটো পদ্ধতি ট্রোক, ছুই গ্রোক ৰা! ক্লার্ক পদ্ধতি, চালিত 
ইঞ্জিন, ভিসেল ইঞ্জিন । 

চতুর্থ শিক্ষা £__ এক প্রান্তিক ইঞ্জিন, রিকার্ডে সাইড ভাল্ভ যুক্ত ইঞ্জিন, 
এয়ার-কুন্ড ইঞ্জিন, চারি-স্রে'ক বিশিষ্ট এক গ্রাপ্তিক কার্যকরি ইঞ্জিনের 
গঠন, কপ্রেনান রেশিও ৪ তালিক।, তাপের কার্যকরি পারকত।, ভাল্ভ 
টাইমিং, গ্যাস চেম্বার, শোষণ প্রেকের কাল, গান সঞ্জারনের কাল, 
ফায়ারিং ও এক্সপা্ম/ন কাল, একষ্ট ৌকের কাল, পিষ্টন ও ভাল্ভের 
গতিক সম্বন্ধ । 

পঞ্চম শিক্ষা :_ ইঞ্জিন “টাইপ ওভার হেড ও সাইড ভাঙগ্ত '[, ৭, 
"এন ব্লক” প্রভৃতি ইঞ্জিন, গিলিগার, ঢাল|ইয়ের ধাতু, ড্রাই ও ওয়েট 
লাইনার, ক্রযাঙ্ক কেস, পিষ্টন ল্যাপিং, পিষ্টন ও রিং, পিষ্টন পিন বা গাজন 
পিন কনেন্টিংরড, ও ক্রযাস্ক-নাফট, জ্যান্ক সাফ) গ্রস্ততের ধাতু, ফ্লাইি- 
হুইল, বেয়ারিং ও ধাতু । 

হট শিক্ষ :-_-ভাল্ভ গিয়ার, ভাল্ভ পিটিং, ভাল্ভ সমঠি ও উহাদের 
মাপ, অটে।মেটক ট্যাপেট এডজাষ্ট, গুভায় হেড ভাল্ভ, ক্যাঁম সাফ, 
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ইন্লেট ও একজষ্ট পাইপ, রঞ্চমারী ইঞ্জিন। 
সম শিক্ষা: ইন্ধন ও উহ্হার সরবরাহ. মূল সঞ্চালকের দাগন প্রণালী, 

বিক্ষোরণ প্রণালী, ইন্ধনের তাপ উৎপাদন শক্তি, অত্যন্ত সৰবলত্ত। সম্পন্ন 
মিশ্রণ নির্গমন গ্যাস, ইন্ধন ৩1লিকা, টেট্র! ইথেল লেড পেট্রোল, ইন্ধন 
ব্যবহার সগঞজাম ও উহাদের বিশেবত্ব, গ্র্যাভিটী ট্যাঙ্ক, প্রেসার ট্যাঙ্ক 
ভ্যাকুয়াম টাঙ্ক, ইপ্ডাঝ্সানপাইপ, থাস্ত্রিক শোষক যন্ত্র &. 0. বৈহ্যতিক 
শোষক, পোর্টাল গেজ । 

অষ্টম শিক্ষা £_কারবুরেটার, আন্রমানিক কারবুরেটার, জেনিথ কার- 
বুবেটার, উষ্ণ জপ দ্বার। তপ্ত করণ? উষ্ণ ৰাধুব দ্বার1 তপ্ত করণ, ₹ট-ম্পষ্ট, 
বায়ু পরিশোধক, সুপার চার্জং, অগ্র সংযোগ ক্রম”, ডিজেল ইঞ্জিন । 

নবম শিক্ষ1 £- অটা-১1ইকেল ইঞ্জিনের অগ্নি সংযোগ, বিদ্যুৎ প্রবাহ 
ধর্ম, কণ্ডে্সার “পোল' নিরুপণ, বিদ্যুৎ গ্রবাহের কারণ, রাসায়নিক, 
সিরিজ ও প্যারালাল সংাগ, আম-মিটার, ভোণ্ট-মিটার, ওম্মিটার, 
সেকেগ্ারী সেল» ব্যাটারী ব্যবহারের নিদেশ হাইড্রোমিটার, ব্যাটারী 
চাজ্টিং, চাঞ্জিং ডাইন।মা, পবেট টেষ্টিং সেট, রে কফায়ার, লাইন হইতে 
ব্যাটারী চাজ্জিং। 

দশম শিক্ষা: চুগ্চক ণাঁ মা'গ্নট, চুম্বকী করণ, ফ্লোটিং ব্যাট্যারী, 
কতিপয় বিছ্যুৎ সন্বন্বীয় পদ | 

একাদশ শিক্ষা £-_ বৈদ্যুতিক ইগ্রিসান, ম্যাগনোটা ও ডাইলামো, 
ইপ্তাক্সান কয়েল, '্াইব্রেিং কয়েল, নন্ ভাইব্রেটিং কয়েল, সিন্ক্রোন।স 
ইগ্নিসান্ ব্যাটারী ইগ্রিসাঁন। 

দ্বাদশ শিক্ষা :--লো? টেন্দান ম্যাগ্নেটো, “হাই' টেন্সান ম্যাগ্নেটে।। 

হিরোদশ শিক্ষা :- ইণ্ডাক্টার ম্যাগ্রটো, আর্মেচার গঠন, ইগ্রিসান 
ওয়্যারিং, ক্যাঁম সাফ ট চালিত ম্যাগ্নেটে!, ম্যাপ্বেটোর রোগ ও ব্যবস্থা, 
ডুয়েল ইগ্রিসান, ডেল্কে। প্রণালী, স্পা প্রাগ, রোগ ও ব্যবস্থা, কার 
ওয়ারিং ব্যবন্থা। 

চতুর্দশ শিক্ষ! :£ পিচ্ছিলকরণ পদ্ধতি, শীতলিকরণ পদ্ধতি, জল 
প্রবাহের বাবস্থা, রেডিয়েটায়ের রোগ ও ব্যবস্থা, ইঞ্জিনের শব্ধ নিবারণের 

ব্যবস্থা, ইঞিনকে প্রথমিক গতি দান ব্যবস্থা, গিয়ার-বক্স, ইউনিভার্সাল 

জয়েপ্ট, ডিফারেল্সযাল গিয়ার, হচ.কিলও বিভিন্ন গুকারের সামী, শক্তি ও 
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ওজনের অনুপাত, ইঞ্জিনের যোগ্যত। ও যানের ওজন, বিডির শ্রেণীর 
সাসীর পৰিমাপ। 

পঞ্চদশ শিক্ষ। £__ ক্লাচ, (বিভিন্ন শ্রেণীর) ফু ইড-ক্লাইহুইল, গিয়ার বক্স, 
পিন্ক্রোামেস গিয়ার, ফ্রিহুইল, প্রি-সিলো ইভ. গিয়ার বক্স, ডিফারেন্দ্যাল 
গিয়ারও ব্যাকএফসেল, রিয়াল এক্সেল, ক্রাউন, পিনিয়ান,' শব নির্ণয়, 
ফ্রুট একেেল, ক্রশরড বা বার, টাইরড, প্রং, নক এবজরভার | 

ষোড়শ শিক্ষ। :-স্তাকল ও ফিটিংস, চাক।, হুইল খুলিবার পদ্ধতি, 
বলবেয়ারিং ছিয়ারিং গিয়ার ও সমষ্টি সংযোজন । 

সপ্তদশ শিক্ষা *- ব্রেক ও উহার ব্যৰহর, সার্ভ। ব্রেকিং, বেগ্িক্স ব্রেক, 
গালিং ব্রেক, লক্।হড হাইড্রলিক ত্রেক। 

অষ্টাদশ শিক্ষা :_ রিম, টায়ার ও টিউব, তক্কানাইজিং, ভাল্ভ পিটিং, 
টিউব যোগের প্রণালী, স্বীডিং বা সাইড শ্লিপ., অপরাপর অংশ সকল, 
ডাইনামে।, সেল্ফ ষ্টাটিং মোটর, মোটর জেনারেটার | 

উনবিংশ শিক্ষা 2 ইঞ্জিনের রোগ সকল ও উহ নির্ণয়, যান চালাইবার 

বিশেষ নিয়ম | 
বিংশ শিক্ষা £-_ওভারহলিং, ভাল্ভ খুলা, যানের বডি ও উহার 

সরঞ্জাম, অগ্ি নির্ববাপণ, যান পো ণ্টং, ওয়েন্ডিং, ব্রেজিং, পাইন পদ্ধতি । 
একবিংশ শিক্ষা £-কলিকাতা৷ পুলিশ ট্রাফিক্ সিগ্লাল, পুলিশের 

সংকেত, চালকের সঞ্ষেত। 
বাবিংশ শিক্ষা £--বিভিন্ন অধশ্ব জ্ঞাতব্য বিষয়, মান হ্বরূপ “এক”, 

দৈথ্যের মাপ, ওজনের মাপ, সময়ের মাপ. আয়তনের মাপ, গতি বিজ্ঞান, 

ধাক্ক1, বল, কাজ, বিভিন্ন দ্রব্যের ঘনতা, আপেক্ষিক গুরুত্ব, চাঁপমান, ঘর্ষণ, 

পিচ্ছিল করণ, তগ্তুতা মান, তাপের “একক” আপেক্ষিক তাপ, তাপ 
সম্বন্ধীয় গণনা, ধাতু বিগলনের তপ্ততা, আনৃশ্ তাপ, চাল ন “ল”, এয।ৰসো- 
লিউট জিরো, এযাবসোলিউট টেম্পারেচার, সমতণ্তাবস্থা, চাপ-পরিবর্তন 
হার) সমতগ্ততাৰ্গ্থা, তাপবল বিজ্ঞান, বায়বীয়ের কাধ্যকরণ, তাপের 
বাতায়াত বিধি, ক্রমগমন, প্রবাহণ, প্রসারণ, ইন্ধনের ভাপশক্তি, হ্র্য- 
পাওয়ার নির্ধারণ, ব্রেক কর্ষ-পাওয়ার পরীক্ষা, নয়৷ পয়সার ক্লাব, আহত 
ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিতসা, ঘাঁনে বিছ্যুৎ সরবরাহ। 



্যাফিক নির্দেশ 
নিরাপদ চালনার চরম বল্লিয়ম 

১। সর্বদা চক্ষু উন্মিলিত রাধিবে ও গ্রকৃতিস্থ থাকিবে। 

২। অপরকে যেরূপভাবে চালাইতে ইচ্ছা কর, নিজে বাই সেই 
ভাবে চালাইবে | 

৩। সর্বদা! নিজেকে নিরাপন্দে চালাইবার উপযুক্ত ও যানকে 
নিরাপদে চলনের উপযুক্ত রাখিবে। 

৪। সব সময়েই বিপদের সম্ভাবনা আছে ভাবিবে | 

৫1 পথের সংকেতগুলি শিখিবে, ব্যবহার করিবে ও মাঁনিবে। 

৬। বর্ণে বর্ণে আইন মানিবে। 

ভদ্র চালক বিশেবভাবে বাঁমদ্দিকে রাখিয়। চলে, এবং সে যতক্ষণ ন! 

নিশ্চিত জানে যেরাস্ত। সাফ আছে ও বিশেষ সঙ্কেত না দিয়া একজনকে 

ছাঁপাইর়1'বাছির হয় না বা হইবার চেষ্টা করে না। সে বিবেচনার সহিত 

সঙ্কেত]যাবধার করে এবং জন্তু পার হইবার সময় বিশেষ সাবধান হয়। 

সম্প্রতি পুলিশ আলে।ক সন্কেত দ্বারা সহরে যানবাহনের মোড় পার ও 
বস্থানে থামা ও চাঁপনার নির্দেশ দেন। লাল রং বাতিতে থাম, হরিদ্র! 
রং বাতিতে চপিবার জন্য প্রস্তুত ও সবুজ রং বাতিতে চলিবার নিদেশ দেন। 
এই বাতিগুলি স্বয়ংক্রিয় ৷ এগুলি দায়িত্ব পূর্ণ মোড়ে মোড়ে শ্থবাপিত। 
ইহ বাতীত একদিক গামি পথে চলিতে ও প্রবেশের ও বহিগত হইবার 
নির্দেশ ও এঁপকল স্থলে নির্দেশক বোর্ড ও বিভিন্ন নিশান! স্থাপিত হয়। 
যেয়ে পথেষান ব্বাখ। চলিবে না এবং কিভাবে যাঁনকে পাকিং করিতে হইবে 
তাার ও নির্দেশ যান বাঁহন চালককে মানিয়া চলিতে হইবে। কোন 

ফোনমোড়ে রডের উপর একটী পিতলের গোলক ও থাকেঃঅর্থ কোন যান 
মোড়ে জাসিয়া যানের গতিহথ।'স করিয়া! দেখিবে যাছাতে ছুইটি যানে সংঘর্ষ 
না ছয়। 



স্বংচল যান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রণালী । 
( 80101100118 58511800$ ) 

মোটর বানের কলকজ| বিষয়ে শিক্ষ করিতে হইলে নিয়ণিখিত সিলে - 

বাস মত ভ্ঞ(নার্জন করা গ্রয়োজন । 

১। 

২। 

ত। 

৪। 

৫1 

৬। 

৭ 

৮। 

৯ | 

৯০ | 

কল কজ। গ্রন্তত ও তাহাদের চিত্র অগ্কন। 

তাঁপ। তাপশক্কি ও তাহাদের ব্যবহার । 

চুম্বক ও বৈছ্যাতিক তত্ব ও তাহার ব্যবহার । 

প্রাথমিক অঙ্কশান্ত্র ও উঠায় ব্যবহার | 

কলকজ। সংক্রান্ত অঙ্ক । 

লকল প্রকার মূল সঞ্চালকের গঠন ও ব্াযবহাঁর। 
মুল সঞ্চাল:কর অংশাবলীর কাধ্য ও তাহাদ্দের আবশ্যকতা | 

মূল সঞ্চালকের রোগপকল ও তাহার নির্ণয় । 

কলকজার বিভিন্ন অংশ, ধাঁতু ও তাহাদিগের পাইন-পন্ধতি | 

কলকঞ্|র চলনশীল অংশে তৈব দিবার বন্দোবস্ত, তৈল নকল, 
তাহাদের প্রন্ততি ও ব্যবহার | 

১১। মূল সঞ্চালক সকল ও তাহাদের ব্যবহার পন্ধতি | 
১২। বিভিন্ন জাল।নী ও তাহের বাবহাঁর পদ্ধতি । 

১৩। 

১৪ | 

১৫ 

১৬। 

১৭। 

স্ব়ংচল যান চালাইবার বিশেষ নিরম | 

গ্রত্যেক অংশের নামও গ্রস্থত প্রণালী । 

মেপিনিং, ফিটং, শ্মিদি ইত্যাদি বিভাগের কায | 
মু ঞ্চলক ওভারহপিং, ফিটং ও টেস্টিং | 
্বয়ংচল যান সংক্রান্ত আইন সমূ । 



বিভিল্প উপাচেয চলননীল জংশগুলির মুদ্থর্ী 
আটকাইবার পদ্ধতি 

বে কোন দ্রুতগতিশীল অংশগুলিকে নাট ও ৰোন্ট দ্বারা আটকাইলে 
অনেক সময় দেখা যায় যে নাটগুলি ক্রমপঃ চিল! হইয়া যার ও তাহাতে 
বন্ত্ের ক্ষতি হওয়ার বিশেষ লম্ভাবন1। সেই কারণে যাহাতে নাট ৰা মূহরী 

৪ টিভি রর 2. 5. 
্ শি 

81৬৫৮ ডা 
খন৪ ওহি ৪ 

চিত্র __-২৪৪ 

গুলি ঘুরিয়া, খুলিয়া যাইতে ন1 পারে সেইজন্ত বিভিন্ন উপায় মবলস্বিত হয়; 

তাহাদেয় মধ্যে কতক গুলির চিজ দশিত হইল । যন্ত্র ওভারহলিং করার পর 
ইছার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 

বান পচে বাহির হইলে নিযনলিখিত দ্রব্যগুলি 
তাহার সহিভ রাখা অত্যাবশ্যক $-ইলেকটিক ৰাল্ব,. 
জলপাত্র, জেট ও ম্যগনেটে। রেঞ্চ, জ্যাক, অতিরিক্ত চাক, অয্নেল ক্যান, 
ইন্ক্লেটার, পীয়ান, ফিউজ তার, ভাল্ভ পিন, স্তু ড্রাইভার, হইল রে, 
হাতুড়ী, তৈল মুছিবার জন্ত কটনওয়েষ্ট, যান পরিষ্কারের জন্ত ঝাড়ন প্রভৃতি। 



একটী ছোট যন্ত্র মেরামতী কারখানার : 
সরঞ্জাম 

স্বয়ং সম্পূর্ণ এক্টী চোট চমরামতী কারখানা 
চালাইতে নিম্নলিখিত ধিভাগগুলির প্রচরাজন :- 

(ক) ০মসিন সপা, (45০0: 9১০ ) ;--(১) 
(75১৩) বা বুঁদ, ইহার দার রড প্রকৃতির কৌদাই কারধ্য করিতে পারা 
যায়, ইহা ৬ ফুট লম্বা ও গ্যাপ. বেড, হইলে মোটামোঁটা সকল প্রকার 
কোঁদাই কাধ্য এবং কু. কাঁট। চলিতে পারে। (২) ড্ডিলিং সেসিন 
(001]228 251০) ইহার ছারা বিভিন্ন ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন মাপের গর্ত 
কর! যায়, হস্ত চালিত বা বিছ্যুৎশক্কি চালিত ড্রি ও বিশেষ উপযোগী । 
৩। তেপিং ০মসিন (9085808 £০/০) ;- ধাতু ত্রব্য সমতল করিতে 
বিশেষ প্রয়োজন। প্লিনিং হমেসিন (9153008 20/০) ইহার 
ছোট ছোট কার্ধ্য সেপিং মেসিন দ্বারাই সম্পন্ন হইয়। থাকে । ৪। সিলিহ 
০সসিন (1010 11০) ;ইছার দ্বারা গিকার হুইল (বিভিন্ন 
প্রকারের ) কাটা হয়, গিয়ারের দীত নান। রকমের, কাটা হইতে পারে, 
এই যন্ত্র মূলাৰান। ৫। গ্রাইডিং ০ভরাীল, (07018 50০0৩ 
001০) ;-_-ইহার দ্বারা ধাতু কাটিবার বাটালী গ্রভৃতিতে সান দেওয়া হয়, 
ইহা প্রত্যেক কারখানায় নিশ্চয়ই থাকা প্রয়োজন । কড়া ধাতু পালিস 
করিতে এমারী ব “কাবুরেগাম' স্টোন ব্যবহৃত হইব] থাঁকে। ৬। 
সিরারিং ও পাঞ্চিং মসিন (506০108  & 70907001737 
07/০) ১- ইছ। ধাতু-পাত, গ্রেট প্রভৃতি কাটিবার ও ছিত্র করিবার বিশেষ 
উপযোগী, সকল কারখানায় ইহা থাকে ন।। উপরোক্ত সকল প্রকার যন্ত্রই 
কারক শক্তির দ্বার! চালান যাইতে পারে, কিন্ধু আধুনিক যুগে বিদ্যুৎশক্তি 
চালিত যোটর ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত । 

(খ) ভালাই ঘর (১:০%1:08 31১01) ১ প্রায় সকল ধাতুকেই 
ডালাই করিয়। বিভিন্ন আকার দেওয়া যাইতে পারে, উহাদের তাপ সাহায্যে 
গলাইয়া ছঁচে ঢালিলেই, ছণাচের আক্কৃতি ধারণ করে । 



মোটর শিক্ষক 2 

ধাতু ঢালাই কার্ধেযের জন্ত ঢালাই ঘর দুই অংশে বিভন্ত হয় -_ (ক) কিউগোল। 
(0১০18) বা “কর্পেস্” (৭) ছ+1চ তুলিবার জন্য, ঢালাই বাক (02০5108778 
90%), ঢালাইয়ের উপযেগী বালী, মাটি প্রভৃতি, এবং ছ"চ লইবার জন়্ 

বিভিন্ন প্যা্টার্ণ (2905710) | «ই প্যাটার্ণ ছুতার মিস্থির ঘারা কাষ্ঠ হইতে 
গ্রস্ত হইত]! থাকে। সাধারণ ছুতারমিস্ি প্যাটা্শগ্রন্থত করিতে পারে না । 
প্যাটার্ণের বিভিন্ন অংশের »ংযোগ এমন হওয়] চাই যাহাতে প্যাটার্ণটী 
ছ"1চ হইতে লহজে খুলিয়া লওয়1 যাঁয়। 

(গ) স্সিদি সপ. (970812907০2) ;-ব কামার 

শাল ;-যে সকল ধাতু ঢালাই করিলে উপযুক্ত কাধ্যে!পযোগী হয় 
না তাহাদের তু করিয়া! পিটিয়। গড়িতে হয়| ফেমন যানের গিয়ার 

হুইল, হাতল, ভাল্ভ গুভূতি। সরুগ্জণাস- ১। চুল্লি বা ফোর্জ (০18০) 
ইহাতে কামারশালার উপযোগী কয়লা (517075 ০981) বায়ু সাহাষ্যে 
জালাইয়া লৌহ ও.ভূতিকে এমন তপ্ত করা যায় যাহাতে উহ্থাকে হাতুড়ির 
সবার] পিটিয়। বিশেষ গঠন দেওয়। খাঁয়। বায়ু, হাপর বা ক্লোয়ার সাহায্যে 

অগ্নিতে প্রবেশ করান হয়। ২। নেহাই ৰা এন্ভিল (৪:2৮2]) ;- 
ইহার উপর তণ্ড ধাতুকে রাখিয়া হাঁতুড়ির সবার! ঘ1 দিয়। গঠন দেওয়া যায়। 
৩। ভাইস (৬১০০) ;- ইহার দ্বার ধাতুখণ্ডকে বাধিয়। বাকান বাঁয়, 
ইহাকে ট্টেপেল ভাইস বলে। ৪1 অপরাপর বন্দি যথা,_ ছিল ফুটরুল, 
ক্যালিলা” ও কম্পাস, ছেনী (2৩1 ও গরম কাধ্যর জন্ত ), ফুটার ও 
ফুলার, মাঠাম, র়েক ও পোকার, সোয়েজ ব্লক, ট্রেট-এজ,, সাঁড়াশী (বিভিন্ন 
প্রকার ), রিভেটিং সাপ, হামার, (১৪ পা, ৭ পাঁঃ, ১৯ পাঃ), গ্রভৃতি। 

(ঘ) টিল-স্সিথ, সপ, (12-50010 27০0) ও ভাভাঁল (বিভিন্ 
গঠনের), পাইনের ফ্লাস, শ্রাসিড, রজন, সোঠাগ। গুভূতি | পান (বাং ৰা 
তলের ), রকমারী ভাবে ভশাজ দিবার যন্ত্র, সড়াশী, রেতী, স্কেপার, 
হাপর (ছোট একট।)। 

() পাটণণ প্রস্ভততক্ারীর ঘর (69167) 005068 

8001) ;--বিভিন্ন কাঁধ্যের অনু, অগার (একসেট,) কম্পাস ১ জোড়া, 
করাভ, টেনন্-করাত, কুরম্ত, ক্যাচলাক (51০৮৩) ক্যালিপাঁদ 
'জিমলেট , চূতারের টেবলঃ ভ্রিফলা রেতা 107570851হ 91৩), বজ্ সান 



3 মোটির পিক 

'দিষাঁর পান, গ্াধাস? রে"দা (ছোঁট ও বড় ), কার ফুটরল, প্য।রালাল- 
ভাইস, ছুতারের ভোমর (১ সেট), মুপ্প্জ (ফাঞ্ঠের ), বাঁটালী (একসেট ) 
বিভিন্ন কার্যোপযোগী-ব্রাডল-স-সেট-সিরিস কাজ হতা-খড়ি-স্কোয়ার 
( সোজ1ও বেভেল )-ফ্রু-দ্রাইভার-হাতুড়ী ও কাটা! তোল? বস্ত্র প্রভাতি _ 

6) ইলেকৃটি,ক হিটার সপ, (81০০ চিজ 2:৩0) 7 
তৈলাধার (০1 লি -আম্পেয়ার-ভোন্ট ও ওম্-মিটার-ইন্সুলেট করিবার 
দ্রব্য-সকল-এ্যাসিড ও জার-চুরি-ছেনী (এক মেট ) জিমলেট-বাল দিবার 
সরপ্রাম (১ সেট )-নেল-পুলার-প্রায়াস-রেতী (216) ফানেল (0761)- 
হাঁত-ভাইস-বাটালী ১ সেট-ব্রাল-সিরিসকাগজ জ্ুড্রাইভার ১ প্েট- 
হাইদ্বোমিটার-হীতুড়ী প্রভৃতি । 

(ছ) ফিটিং সপ. (16610978091 0176. 50500) 3 

ক্যাজিপাস+ছেনী-( ফ্লাট ও ভ্রশকাট )-টাইপ পাঞ্চ (ট্রিল) ১ দেট- 

ডাই ট]াপ ও ভাঁতল্ ১ সেট-ডাই গ্রেট-ড্রিল-( টুইষ্ট ১ সেট) ড্রিল (ক্রে্)- 
ড্রিল (চাত)-প্যারালাল ভাইস-রেতী (81) (১ সেট সম্পূর্ণ) ফুটরুল 
(স্টিল )-ফেস-প্লেট-ভি ব্রক-মাইক্রোমিটার গেজ-মাকিং ব্লক-রাইমার রেচেট 
ব্রেস-রেঞ্চ এক সেট (21০)-্পানার ১ মেট বক্সম্পানার ১ সেট-র়েঞ্চ 
(সাইড)-রেঞ্চ ভাইস-ক্যালিপার্ণ (বিভিন্ন প্রকারের (১ সেট) সেন্টার 
পাঁঞ-্রুড্রাইভার (১ সেট) ক্রেপাঁর-ছাতুড়ী (ইঞ্জিনিয়ারের ১/*পাঃ) 
হামার প্রভৃতি | 

দ্রষ্টব্য $-_মোটামুটি একটা তালিকা উপরে দেওয়া গেল, ইন্া ব্যতীতও 
আরও নানা প্রকার ছোট বড় যন্ত্র কারখানায় ব্যবহার হইয়! থাকে। 
অধুনা সিলিগার বোরিং মেমিন বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

নক! (1079518) 7 যাল্ত্রর নক্সা বাতীত কোন অংশেরই প্রকৃত পরিচয় 
দেওয়া সম্ভব না হওয়ায়, উহার ব্যবস্থা! গ্রতি কারখানায় থাকা প্রয়োজন 
যান মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান সকলের বাজার চলন যানের কককগুলি অংশ 
মজুত রাখ। উচিৎ । 

চে 
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যোটর্ শিক্ষক 
প্রথম শিক্ষা 

পুরাভাষ- 
কিছুদিন আগেও এদেশে লোক চলাচল এবং মাল সরবরাহ ব্যাপারে, 

স্থলে গরু বা ঘোড়ার গাড়ী, জলে নৌকা ব! বজর| ইত্যার্দি ছিল একমাত্র 
অৰলম্বন। পরে স্থলে রেলপথ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বাম্পীয় পোতের 

সাহায্য দ্রুত চালান এবং দূরপথ মমূহ শীঘ্র অতিক্রম করাও সম্ভব হইল, 
কিন্তু মফঃম্বলের নানা অঞ্চল হইতে সদর ষ্টেশন অথব1 সদর ঘাঁট অবধি 
যাত্রীবহন এবং মাল সরবরাছের সমস্ত অন্বিধ। দূর হইল যখন শ্বয়ংচল 

যানের ( 4০77০001৩ ) পূর্ণ প্রচলন হইল। 

দেশের জনসংখ্যা বুদ্ধি হেতু বহুল পরিমাণে কাচ ও শিল্পজাত দ্রব্যের 
চাহিদা সম্তায় মেটানো! সম্ভব হইল একমাত্র ক্রতগতি ও মোজা! পথ 
(1060 086 ) অবলম্বনকা রী স্বয়ংচল যান দ্বার] । 

আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী স্বয়ল যান হইতেছে বিমান 
(46:00122৩ )। ম্থুতরাং বিমান দ্বার। অতিপ্রুত চলাচল সহজেই সম্ভব । 

্বয়ংচল যান সকলে কলকল! প্রভৃতি ও ইঞ্জিন (মূল সঞ্চালক ) ব্যবহার 

হইয় থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । গ্রতিটা কল- 

কজার ক্ষয় ও ভাঙ্গাচোর। আছেই, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তাহাদের 

আয়ত্বের মধ্যে আনিতে পারিলেই যন্ত্রের আয়ু বৃদ্ধি ও উহাদের গ্রাকৃত 

কাধ্যক্ষম করিয়। রাখ। যাঁয়। 



তমাটর শিক্ষক ২ 

এই পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয় বস্ত হইতেছে স্বস্পংচল স্থল-ষান 
(40090001015 080 ৬০1১10153 )। এই সকল যানের অভ্যন্তরে 

একক-প্রান্তিক কাধ্যকরী “চারি-প্রোক' প্রণালী বিশিষ্ট অন্তর্দাহ-ইঞ্জিন 
স্থাপিত হইয়া! অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের চলনক্ষম গতি-শক্তি প্রদান করে, 
সেজন্য এই সকল যানবাহনকে ইংরাঁজীতে "58815 2০008, 1০৮3-80005 
100671021 001001001501010 €161076 যুক্ত যান বল! হয়। এই সকল যানে 

শক্তির চাহিদা অন্পাতে মূল-স্চালকের অর্থাৎ ইঞ্জিনের কাধ্যকরী ক্ষমতা! 
কম বেশী করিয়। প্রস্তুত করা হয়| 

যেকোন বস্তকে একস্থান হইতে অন্স্থানে লইতে হইলে শক্তি 

প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, অতএব আমাদের জানা দরকার কতটা শক্কি 

প্রয়োগের ফলে কতট। কাধ্য করা যাইতে পারে । “কতট। কাধ্য” স্থির 

করিতে হইলে কাধ্যের “একক” (৮0) এবং “কতটা শক্তি স্থির করিতে 

হইলে শক্তির “একক” নিদ্ধারণ করিতে হইবে । 

কার্য (/০:%) £_কোন প্রকার “বল? (00:০৫) যদি কোন প্রকার 

বাঁধা (6315087000) অতিক্রম করে, তবে কাধ্য করা হইল বল। যায়। 

যর্দি “একক' বল “একক* বাধ। অতিক্রম করে তবে “একক” কাঁধ্য করা 

হইল। “বল' শক্তিব রূপ, এবং “বাঁধা” বস্তুর রূপ। এই ছুইয়ের উপযুক্ত 
সহযোগ ব্যতীত কাধ্য সাধিত হয় না। 

শম্ভির পরিচয় £-যাহার দ্বারা কোন বস্তুকে স্থানান্তরিত করা 

যায়, অবস্থাস্তর ঘটানে! যায়, যাহ! যাবতীয় বস্তর মধ্যে কোন না কোন 

অবস্থার বিরাজিত, যাহার ওজন নাই তাহাকে শক্তি বলা হয়। শক্তির 

উৎস বা মুলাধার £স্ুধ্য”, উহা! হইতে শক্তি, তাপ ও আলোকাকারে 

প্রসারিত হইয়। প্রধানতঃ ছয়টা অবস্থায় পৃথিবীতে বিরাঁজিত যথা £__ 

(১) ভ্বাপ, (২) আলোক, (৩) শব্দ, (৪) বিছ্যৎ, (৫) চুম্বক, 

(৬) রাসায়নিক । শক্তি, বস্তুতে দুইটা অবস্থার মধ্যে যে কোন একটা 



৩ মোক শিক্ষক 

অবস্থায় সর্কদাই বিরাজিত যথা £_(১) গভিজনিত শত (30৩ 

ট0০ €6:£5), (২) অবস্থাজনি ভ শাস্তি (2০000516705) । 

উদ্ণাহরণ--গতিজনিত শক্তি যথা-সচল বায়ু, সচল বারি, বারি- 
প্রপাত, তাপ ইত্যার্দি। অবস্থাজনিত শঙ্তি বথা1--ইন্ধন, ( কয়ল1, 
কাষ্ট, তৈল, গ্যাস প্রভৃতি ), উত্তোলিত ওজন, দম-দেওয়। ঘড়ির 
প্রিং, রাসায়নিক অবস্থা প্রভৃতি । শক্তির উপরোক্ত অবস্থাগুলিকে 
প্রয়োজন অনুসারে অবস্থাস্তরিত করিয়া বিভিন্ন ধরণের কাধ্য উপ- 
যোগী কর! যাঁয়। 

বন্ভুর পব্রিচয়-যাহী শক্তিকে বাধ। প্রদান করে, স্থানাধিকাঁর 

করে, যাহার ওজন আছে এবং শক্কির প্রভাবে বাহার অবস্থাস্তর ঘটে 

তাহাকে বস্তব বল। যায় । সচরাচর বস্তর তিনটা অবস্থা যথা, (১) কঠিন, 

(২) তরল, (৩) বারবীয়। বস্ত্ধন্ম যথা 

১। কিন বস্ত- ইহাদের অণু-পরমাণুগ্ুলির মধ্যে পারস্পরিক 
অত্যধিক আকর্ষণ ধর্ম থাকায় স্বাধীন ও স্পষ্ট আকৃতি (527১6) থাকে । 
তাঁপশক্তি বস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার তগ্তত বৃদ্ধি করে, তাগ্াঁতে 
বস্তর 'অণু-পরমাণুগুলিকে কম্পন গতি প্রদান হেতু বস্তটির অবয়ব বৃদ্ধি হয়। 
কঠিন বস্তর অণু-পরমাণুগুলির পরম্পরের মধ্যে অত্যধিক আকর্ষণ থাকায় 
অবয়ব অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে ন1। তপ্তত1 অধিক বৃদ্ধি হইলে অনেক 
সময়ে কঠিন বস্তু তরল ও ততোধিক বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত 
হয়। কোন কোন স্থলে এমন কি রাসায়নিক বিশ্লেষণও ঘটিয়! থাকে। 
বিভিন্ন কঠিন বস্তুর “বিশিষ্ট তাঁপ” (9০০1801১620) এবং "আপেক্ষিক- 
গুরুত্ব (5০০850 £7৪৮$5) বিভিন্ন । তগ্ততার হার অনুযায়ী বস্তুর 
অবয়বের বৃদ্ধি ঘটে | তাপশক্তি তাঁপবহনোপযোগী কঠিন বস্তুতে 
প্রসারিত (0:0:0110019) হয় । 

২) ভ্তরল বজ্তু £-_ ইহাদের অপু-পরমাণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক 
আঁকর্ষণ কঠিন বস্তু অপেক্ষা অল্প হওয়ায় উহাদের যে আঁধারের মধ্যে রাখা 
যার সেই আধারের ভিতরের আঁকার ধারণ করিয়া! তাহার মধ্যে থাকে । 
তরল পদার্থের "তল" (99:০০) পৃথিবীর পৃষ্ঠের সমান্তরালে থাকে, 



তমাটর শিক্ষক গু 

উহাদের নিজস্ব কোন বিশেষ অবয়ব নাই। তাপশক্তি তরল বস্ততে 
প্রবেশ করিলে, উহাদের অণু-পরমাঁণুগুলির কম্পন গতি হেতু অবয়ব বৃদ্ধি 
হয় কিন্তু উহার! যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের ভিতরের আকারের অনুরূপ 
আকার ধারণ করিয়। উহার মধ্যে থাকে । তাপশক্তি তরল বস্তার অণু 
পরমাণুগুলিকে গতিবান করিয়া তরল বস্তুর সকল অংশ উত্তপ্ত করে (0:০0. 
৮৩০6০0)। তরল বস্তকে অধিক তপ্ত করিলে উহ। বায়বীয় অবস্থায় 
পরিণত হয় এবং উহার আধারটি উন্ুক্ত থাকিলে তাহা হুইতে নির্গত 
হয়। বিভিন্ন গ্রকণর তরল বস্তর “বিশিষ্ট-তাপ” (3799০£60-1)581) ও 
আপেক্ষিক-গুরুত্ব (১৩০/2০-£:৪৬10) বিভিন্ন । 

৩1 বায়বীয় বজ্ভ £-_ইহাদের অগু-পরমাণুগুলির পারম্পরিক 
আকর্ষণ ন। থাকায় ইহার! সর্ধদ]ই একটী অপরটা হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা 
করে এবং যতটা স্থানই তাহাদের দেওয়? ঘাক না কেন সেই সমস্ত স্থানটিই 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়। বিশ্তু ত হইয়া থাকে । ইহাদের তণ্ড করিলে 
ইহার] অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এ বৃদ্ধিপ্রাপ্তির স্থান না দিলে যে 
আধারটিতে উহাদের বদ্ধাবস্থায় রাখ! হয় তাহার ভিতর গাত্রের সকল 
ংশে চাপ দিতে থাকে। এ চাপের পরিমাণ তণ্ততার পরিমাণের উপর 

নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়বীয় বস্তুর “বিশিষ্ট-তাঁপ' ও আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। 

তাপ ও ভ্গ্ভতা £-তাপ (17৩50), শক্তি নকলের বিভিন্ন 

অবস্থার একটা অবস্থা। তাপের দ্বারাই বস্তর তগ্ডতার (67079678092) 

পরিবর্তন ঘটে। বস্ততে তাপ যত অধিক দেওয়! যায় বস্তুটার তগ্ততা 

ততই বৃদ্ধি পায় এবং বস্তটার তাঁপ কম করিণে বা বাহির করিয়৷ লইলে 
বস্তুটীর ভণ্ডতা! ততই কমে অর্থাৎ বস্তুটী শীতল হয়। ইহার দ্বারা অনুমিত 

হয় যে “তাপ” কম্পনগুণ বিশিই গতিশক্তি (00০৭০ ০01 27000) | 

তণ্ততা হেতু কঠিন বন্তর বৃদ্ধি অল্পই হয়; তরল বস্তর বৃদ্ধি, কঠিন বস্ত 

অপেক্ষা অধিক ও বায়বীয় বস্ত্র বৃদ্ধি অত্যধিক। বায়বীয় বস্তুর বৃদ্ধির 

সাহায্যে 'তাপ ইঞ্জিন' কাধ্য করে। 



৫ মোটর শিক্ষক্ষ 

পরিমখপা (:0525076) $-যে কোন কিছু প্রকাশ করিতে হইলে 
সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠে “কতটা”, এবং কতটা বলিতে হইলে, তাহার একট। 
নির্দিষ্ট পরিমাঁপের প্রয়োজন, অতএব তাহাদের এক একটি “একক” (মহ) 
নির্ধারণের আবশ্তক হয়। “একক* সর্ধদ! স্বতঃসিদ্ধ হওয়। চাই, তবে 
“এককের” কত গুণ বা কত অংশ বলিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারিনে । 

স্কতঃসিছ্কব একক + ( ঢ9008060051 8010 ) £- যাবতীয় 

পরিমাপ, তিন) হ্বতঃসিষ্জ 'একক" হইতে উদ্ভুত হয় যথা-(১) দৈথ্য, 
(২) এজন, (৩) লময়। ইহারাই প্রকৃত গ্ানঃলিঙ্ধ, যেহেতু পৃথিবীর 

সকলেই ইহাদের মানিয়! লইয়াছেন। এই তিন প্রকার “এককের' দ্বার! 
অপর সকল প্রকার “একক' পরিমাপই সম্পাদিত হয় । 

জিটিশ মত টবত্হানিক মত 
১। দৈথ্ের “একক” ১ ফুট ১। দের্ঘ্ের “একক” ১ ষেঃমি 
২। ওজনের » ১পাউণ্ড ২। ওজনের , ১ গ্রাম 
৩। সময়ের « ১সেকেণ্ড ৩। সময়ের » ১সেকেও 
এই “একক” তিনটিকে ৮.5. বলে। এই “একক" তিনটিকে 0.0.5.বলে। 

স্বতঃসিদ্ধ “এককের” মান ইংলগ্ডের স্টাগাড কাধ্যালয়ে এবং বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির “এককের' মান ফরাপী আকিভে রক্ষিত আছে। ব্রিটিশ বা 
বৈজ্ঞানিক “এক ক”কে সহজেই এক হইতে অপর “এককে' ব্যক্ত কর 
যাইতে পারে (যে কোন তালিকা জুষ্টব্য )। 

ত মাপ 167৮5082019) 2-উপরোক্ত তিন প্রকার 

স্বতঃসিদ্ধ মাপ হইতে অস্ান্ত সকল প্রকার মাপের পদ্ধতি উদ্ভুত হইয়াছে, 
সেই জন্য অপরাপর মাপের “একক”গুলিকে উদ্ভুত “একক” বলা হয় । 
পগ্রকতির শক্তি ভাগার (20155, 5107৩ ০1 6125:55 )। 

গতিজনিত শত যথা-১। তাপ (৩৪০- সৌরকিরণ হইতে | 
২। সলিল ( 22: )--জলপ্রপাঁত বা জলশ্রোত হইতে । ৩। বায়ু 

(৯৮100) প্রবল ও গ্রবহমাণ বাঁধু হইতে । ৪ | জোয়ার ও ভ"টা (00০) 

_-চন্জ্রীকর্ষণ হইতে । ৫| বিদ্যুৎ (615০001)--বজপাত হইতে । 
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স্থিতিজনিত শক্তি বথা :--৬। ইন্ধন শক্তি (8৩1) (ক) কঠিন 
(খ) তরল ও (গ) বায়বীয় । যেমন, (ক) কঠিন অবস্থার ইন্ধন-_কল্পলা 
ওকাষ্ঠ। (খ) তরল অবস্থার ইন্ধন--জাঙ্গানী তৈল। (গ) বাঁ়বীন্-_ 

বিভিন্ন জ্বালানী গ্যাপ -পাঝ্সান গ্যাস, কোল গ্যাস প্রভৃতি । ৭। থাস্ 

(6০০)__ইহা প্রধানতঃ সৌর কিরণ ও পূর্ববলিখিত অপরাপর শক্তিজনিত। 

বিভিল অবস্থায় শক্তি শ্ছিতির দৃ্ীষ্ত ৷ 

১। উত্তোলিত ওজন (কঠিন ও তরল)--অবস্থ। জনিত শক্তি 
(৩1,678 ০1 1005303077) | 

২। দম দেওয়া ঘড়ির প্রিং, ধস্থক, তাপযুক্ক গ্যাস ( স্থিতি-স্থাপকতা 
জনিত শক্তি--5195610 610676% ) | মিরার 

৩। ন্নায়বিক ক্ষমতার দ্বারা পেশীর কাধ্যকারিত্ব স্বায়বিক শক্তি 
(0275৩ 60085) | মহা-আণবিক শক্তি নিউট্রন ও প্রোটন বিশ্লেষণ 

জনিত তাপ বিকিরণ। 
৪। পজেটিভ ও নেগেটিভ বৈদ্যুতিক অবস্থার পার্থক্য জনিত কাঁধ্য- 

কারিত্ব বৈছ্যতিক শক্তি (6150620 ০67£%)। 
৫। গ্যাস বৃদ্ধি হেতু শক্তি (8০3 59909100) যেমন পচল বায়ু 

ও তাপ ইঞ্জিন (250. & 1755৮ 60817765)। 
৬। পেশীর শক্তি (2025300197 606:5%)-_সচল অবস্থায় । 

৭। যান্ত্রিক শক্তি (006002151091 513616)--যেমন কলকজা । 

৮। ঠ্বছ্যুতিক শক্তি (615০. €77:৪)-__যেমন প্রাইমারী ব্যাটারী। 
৯। তাঁপশক্তি (520 5০5:8/)__অণুপরমাণু সকলের গতিজনিত। 

১০ | রাসায়নিক শক্তি (০1600$081] €0:8/)-- রাসায়নিক দ্রব্য 
সমূহের পরম্পরে আকর্ষণ ও নিউট্রন ও প্রোটনের পরম্পরের ক্রিয়াজনিত । 

১১। রেডিয়েপ্ট শক্তি (50606 67618%)-_-ইথারের কম্পনজনিত 

আলোক, উত্তাপ বা বিদ্যুৎ (বেতার) । 

প্রকৃতির শক্তিভাগ্ডারে বিভিন্ন অবস্থায় স্থিত শক্তিকে কাধ্য করাইয়া 
লওয়! যায় । এই কাধ্য সময়ের অন্গপাতে করা হইলে উহাকে কার্যকরী 



শ মোটয় শিক্ষক 

ক্ষমত। (০৮৩) বলে। কার্য করিতে হইলে প্রথমেই ইহা স্থির করিতে 
হইবে কতটা কাঁধ্য বা উহ্বার পরিমাণ কত? অতএব কাধ্যের একটি 
“একক” নির্ধারণের প্রয়োজন । এক পাউও বস্ত ১ ফুট উচ্চে তুলিলে, এক 
ফুট-পাউগু কাধ্য করা হইল বুঝিতে হইবে । ক্ষমতার কমবেশী চাহিদার দরুণ 
সময়ের পরিমাপ হিসাবে কাধ্য কম বেশী হইতে পারে অতএব ক্ষমতারও 
একটি “এককণএর প্রয়োজন । যদ্দি ১ সেকেণ্ডে ১ ফুট-পাউও্ড কাধ্য 
করা হয় তবে উহাকে ১ ফুট-পাউগু-সেকেগ্ড কাধ্যকরী ক্ষমতা বলে, 
ইহাই ক্ষমতার “একক” (81010) ৷ জেমস্ ওয়াট ইংলগ্ডের গড়পড়তা অশ্বের 
দ্বারা এই ক্ষমতার ণ্একক” অশ্ব-শক্তি স্থির করিয়াছিলেন। ইহা 
৩৩৯০০ ফুট-পাউও্ড (এক মিনিটে) অশ্ব দ্বার সাধিত হয়, সেই কারণে 
ইহাকে “একক” অশ্বশক্তি বলে। ফরাসী অশ্বশক্তি বৃটিশ অশ্বশক্তি 
অপেক্ষ। কিছু কম। গড়পড়তা মানুষের কাধ্যকরী ক্ষমতা অশ্বের এক 
দশমাংশ, বলীবর্দের কাধ্যকরী ক্ষমতা অশ্বের অর্ধ]ংশ। মানুষ কৌশলে 
শক্তিকে যন্ত্রের সাহায্যে নিজ প্রয়োজনান্ুযায়ী পরিচালনা করিম আবশ্তক 
মত কাধ্য করায় । 

মূল সঞ্চালক বব ইঞ্জিন (2000 00০৮৩) ১-যে সকল যন্ত্র 
মূলে প্রকৃতির শক্তির দ্বার চালিত হুইয়া যান্ত্রিক ক্ষমত| উৎপাদন করে 
তাহাদিগকে মূল সঞ্চালক বা ইঞ্জিন বলে, যথা_-১। তাপ ব্যবহৃত যন্ত্র 

২। জলপ্রপাত ও জলচাপ ব্যবহৃত চক্র, ৩। বায়ু চালিত চক্র, 

৪। বিদ্যুৎ প্রস্ততকারক যন্ত্রচাঁলক যন্ত্র প্রভৃতি সকলেই মূলসঞ্চালক 

বা ইঞ্জিন। অতএব আমাদের জানিতে হইবে "যন্ত্র কি? 
যন্ভ্রের ভঙ্্ব (01050: ০ 10020017705) £-যদি কতকগুলি 

বিভিন্ন আকারে গঠিত অংশ এরূপভাবে একত্রিত কর! হয়,যা হাতে তাহাদের 
গতি সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া শক্তি চালনা করে ব 
শক্তির খ্বভাব পরিবর্তন করে তাহাকে যন্ত্র বা কল (0800£0০) বলা 

হয়। অগ্যাবধি যে সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্নলিখিত ছয়টা 

উপায়ের অন্ততঃ একটিকেও অবলম্বন করিতেই হইবে, যথা 



তোটর শিক্ষক ০ 

পরবর্তী তালিকার কতিপয় উপাচকর প্রতিক্কতি 
রি খে ৬৬ ০. প্রচ ও পা জু প্র 

জা ৪ 2৩ ডু রা 

২। প্রথম প্রণালী ২। প্রথম প্রণালী ২। দ্বিতীয় প্রণালী 

পি এসি 

২। তৃতীয় প্রণালী 

$ উট তারি 

ছ 

(চিত্র-২--৮) ৩, ৪। ৫, ৬। ৭| 

তালিকার সংখ্যা হিসাবে চিত্র সংখ্যা দেওয়া হইল £-_ 

২। দগু-যন্ত্র (16৮০7--দগ ও আলস্ত (321 & 0010185) | 

৩। দও ও দৃগু-ধুর (৬1551 & ৪%1০)- ধুবাতে হাতল (1)817016 

01) ৪%16)--অবিচ্ছিন্ন গতির জন্য (০0001201085 10৬৩) | 

৪ | কপি কল বা কর্ষ চত্র (91165 & 791165-0109০1)--অবিচ্ছিন্ন 

গতির জন্ভ। (চিত্র ১১) 
€। গণিত বা তির্ধযক তল (15011060 171976)-- বিসর্গী তল 

(91)0172 1[0191১6)- প্রতিরোধ তল (২6315681706 70936) | 

৬। কীলক (৬$০৭৪০)-_ছ্বিমুখী আনত তির্ধ্যক তল (1907016 £0- 

০11860. [019,)6) | 

৭। ভ্রু (১০:০৮) প্যাচ মুহুরী (১০:5৬ &০ 090), অবিচ্ছিন্ন 

আনত তিধ্যক তল (030280100053 10017)60 012106) ওয়ার্ম | 

যে স্থানে ক্ষমত। প্রবেশ করে সেই স্থানকে ৭ এবং যে স্থান হইতে 

ক্ষমত| নির্গত হয় তাহাকে *$%” বলে। 



৯ তসোটির শিক্ষক 

ক্ষমতা বাহফগচণির তালিকা মুল-সঞ্চালক যন্ত্র প্রস্তুত 
করিতে ব। উহ্বার যান্ত্রিক ক্ষমতাকে দূরে সরবরাহ বা অবস্থান্তর ঘটাইতে 

হইলে মিয়লিখিত অবলম্বনগুলির আঁবশ্বকমত সাহায্য লইতে হয় । যথ! ১-- 

১1 সংতোজক কার্ষধয (0:0৮-50:%) যথা__কনেক্টিং-রভ 
(০02060018-:00), কাঁপলিংরড (০০৮011)£-100)১ ক্যাম ও লিভার 

(০৪) & 15৩৫) ।  কনেক্টিং-রড,, ম্বয়ংচল যানের মূল সঞ্চালকের 
পিষ্টনটিকে জ্ঞাক্ষ-পিনের সহিত সংযোগ করে (মূল সঞ্চালকের কঙ্তিত 

চিত্র দ্রষ্টব্য) । কাঁপলিং-রড গিয়ার-বক্সের সাফট ও ডিফারেল্যাল গিয়ার 

বক্সের টেল-পিনিয়ান সাফটকে সংযোগ . করে । ক্যাম, ক্যাম-সাফ 

যুক্ত হইয়া! ভাঁল্ভ-্দগডকে নিয়মিত সময়ে উত্তোলন করে (চিত্র ভাল্ভ 

বর্ণন! স্থলে ডরষ্টবয)। গিয়ার পিনিয়ানগুলিকে আবশ্যক মত সাজাইবার 

জন্ চালক যে হাতল ব্যবহার করে তাহাকে গিয়ার-,লিভার+ বলা যায় 

২ সাফ.টিং (58910178) ক্লাচ বা কাপলিং ও বেয়ারিং সঙ্ঠ 

লাইন সাফট (1106 51726 510 0100017538০ 10621025) 1 গিয়ার 

বক্সের সাঁফ.টের গতি দূরে ভিফারেম্লা'ল গিয়ারবক্মে লইবার জগ্ঠ ইউ- 

নিভাঁসল-জয়েন্ট সযোগে সাফ. বাবহার হইয়? থাকে । গিয়ার সাফ ট 
ও ভিফারেনস্যাল-গিয়ার সাফ.টের লাইন, যাঁনের পথের উট নিচু অবস্থার 

দরুণ লাইন তফাৎ হয় সেইকারণে ইউনিভ|রসাণল জয়েপ্ট অংশ ব্যবহারের 
প্রয়োজন হয় । এই সাফ.টের বিশেষ নাঁস কার্ডীন-সাঁফট, টর্ক-সাফ.ট 

বা লাইফ একসেল। যে কোন সাফ টকে ঘুর্ণন গতিতে চালনা করিতে 

হইলে উহাঁতে বেয়ারিং এর প্রয়োজন হয়। 
৩1 আ্ার-গিক়ারিহ (691-8687100)- পাশাপাশি অবস্থিত 

দুইটি সাঁফ.টের দস্ত-চক্র (07105) সাহায্যে সমাস্তরালি যোগ করিবার 

জনক বাবহৃত হয় (গিয়ার বন্ক দ্রষ্টব্য। 



চিত্র ৯, ১০, 
১৯ কয়েক প্রকার 

ক্ষমতা বাহুকের 

আকুতির অনুরূপ 
দেখান হইয়াছে । 

চিত্র--১১ পুলী বক চিত্র-_-১ বেল্ট গিয়ার 
৪1 ০বঢভল-গিক়ারিং ( 8০৮০1-৪০%15 ) যে কোন 

অবস্থিত কোণে (8781) ছুইটি সাঁফটকে যোগ করিবার জন্য-_ইহার 
চিত্র, কণ্তিত ডিফারেনস্যাল গিয়ার বন্সে দেখা যাইবে । 

৫1 ওয়ার্ম গিয়ারিং (12720-8527208)(চিত্র-১২) একাট সাফট 
অপর একটি সাফ.টের সহিত সমান্তরাল অবস্থায় থাকিয়। (৪৮ 11817 
৪1815) গতি চালন। করিবার জন্ত। কোন কোন স্বয়ংচল যানের 
ডিফারেন্দ্যাল গিয়ার-বক্সের টেল-পিনিয়ানের স্থলে ওয়ার্শ এবং ড্রাইভিং 

: হুইপের স্থলে ওয়ার্ম-হুইল ব্যবহৃত হইয়া 
থাঁকে। সচরাচর ওয়ার্মটা বিশ্ষে ইস্পাতের 
এবং ওয়ার্ম-হুইলটী বিশেষ গান-মেটাল 
বারা প্রস্তুত করা হয়। 'এইরূপ 
প্রণালীতে সংযোজনে গতি চাঁলন। 
কাধ্যে শব্দ হয় না এবং তাহাদের 
প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোজন করা যাঁর । 
দ্রতগতিকে কমাইতে হইলে এই 
প্রকার ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী । 



৯৯ মোটর শিক্ষক 

১ | ওয়ার্ম, ২। ওয়ার্মন্সাফউ ৩। ওয়ার্মশহুইল (মধ্যে চারিটি 
বেভেল পিনিয়ান ) ডিফারেম্সাল কাধ্যের জন্ত (চিত্র-১২)। 

৬17 ০বন্ট-গিয়ারিং (9৩1৮8০এঘ৪)-:একটি সাফট হইতে 
অপরটিতে গতি চালনার জগ্ত । এই শন্ধতির গতি চালনায় গতিবেগ 
ধরব বা নিশ্চিত নহে (300-00510%) ।' স্বয়ংচল যানে ইহার ব্যবহার 
ও চিত্র মুল-সধালকের শীতলিকরণ, পদ্ধতিতে দেওয়া! হইয়াছে । 

৭1 £র্লাপ-গিক্সান্রিং (.০০-৪০৪7৪)--তুলার দড়ি ক্রুত- 
গতি চালনায় এবং তারের দড়ি ধীর গতি চালনার পক্ষে উপযোগী । ইহার 
ব্যবহার শ্বয়চল যানে নাই । 

৮৮1 পিচ-চচেন গিক্লার্িহ (:0০3400978521208)  হুইটি 
পাশাপাশি স্থিত সাফ টে গতি চালনার জন্ত | ইহার গতি বেগ চালন। 
নিশ্চিত (609105৩)। ইহার ব্যবহার স্ব়ংচল যানে টাইমিং গিয়ার 
ংযোগের জন্ত আধকাংশ ক্ষেত্রে দেখ! ঘায়। 

৯7 জ্রিকসান গিক্লার্িং (8:2200. 8627828) এই ব্যবস্থায় 
গতি চালনা সর্বদা নিশ্চিত নহে। ইহার ব্যবহার ম্বয়চল যানে ক্লাচ 
সংযোগ ও ব্রেক সংযোগ কাধ্যে ব্যবহার হুইয়। থাকে । (ব্রেক ও ক্লাচ বর্ণন! 
স্থলে দ্রষ্টব্য), যথা-দ্রাই-ডিস্ক, কোন ক্লাচ, মালটিপ ল ডিন্ক ক্লাচ প্রভৃতি । 

৯০ ; কক্জ্প্রেসড-এক্সার (0০020763960 ৪7) বা সচল 

বাুঃ-_ইহা চাপযুক্ত বায়ু, একটি মজবুত আঁধারের মধ্যে চাঁপিয়া রাখা 
হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এ চাপযুক্ত বাযুকে পাইপ সংযোগে আধার 
হইতে লইয়া! বস্তুতে চাপ প্রয়োগ করিয়া কাধ্য করান যায়। ম্বয়ংচল 
যানের চাকায় বাধু প্রবেশ করাইবার জন্য এয়ার-কম্প্রেসার ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে। ইহা সচরাচর পেট্রোল বা ভন্কাঁনাইজিং কাধ্যের দোকানে 
ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 

স্বয়ংচল যানের ০শভ্রলী (0159555 01 40102001011) 

৯1 ০পচ্ট্রীল ব্যবহারকারী মুল-সঞ্ডালক যুত্ত যান 

_ইহাতে মূল-সঞ্চালকের গতি ও ক্ষমতা! যান্ত্রিক অংশ সমুহের দ্বার! চাকায় 
আনিয়া কাধ্য করার পদ্ধতি-_ইহাই এই পুত্তকের মূল আলোচ্য বিষয় । 
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২। ০পট্ট্রাল-ব্যবহারকারী মুল-সঞ্চাল ক 
লিক্কাষণ যন্ত্র পাম্প (9৮002) দ্বারা বায়ু চাপ উৎপর্ন করিয়। এঁ চাপ 
সরালরি ছোট ছোট সিলিগার ও পিষ্টনে দিয়া উহাদের সাহায্যে পথ 

চক্ুকে চালন। করা হয়। ইহার ব্যবহার এ দেশে নাই । 
৩। ০পচ্ট্রাল ইচ্লেকটি,.ক ঘান-এই ধানের মুল- 

সঞ্চালক পেট্রোল ব্যবহারকারী, ইহাতে মুল-সধালকের গতি-শক্তি সরাপরি 
মাস্তি অংশ সাহায্যে পথ-চক্রে বাহিত না হইয়া উহার গতিশক্তিকে 

বি্যৎ প্রস্ততকারক (1509020) যস্ত্রের সাহায্যে বৈছাতিক শক্কিতে 

পরিণত করিয়া ও এ বৈদ্যুতিক-শক্তি বৈদ্যুতিক মোটরে প্রদান করিয়া 

তাহার দ্বারা পথ-চক্র চালনা করা হয়-_সেই কারণে ইহাকে গেপ্রোল 

ইলেকটি,ক যান বলা হয়। ইহার প্রচলন এদেশে অল্প । 
৪। পচ্দ্রৌল মূল-সথ্চাল০কর পরিবর্তে অপরা- 

পর সুল-সঞ্চালক &-_ 

কে) ক০শুপ্রসান-ইগ.নিসান বা! ভিসল ইঞ্জিন 
ব্যবহ্দত স্বর্রংচল যান £_এই ইঞ্জিন ব| মূল-সঞ্চলকের ক্রিয়া 
প্রণালী অটে-সাইকেল প্রণালী হইতে দম্পূর্ণ ভিন্ন। অটো সাইকেল 
গকনস্ট্যাণ্ট-ভল্যুম” প্রণালীতে, এবং ডিসেল সাইকেল “কনস্ট্যান্ট-প্রেলার' 
প্রণালীতে কাধ্যকর্মী। এই মৃূল-সঞ্চালকে গাঢ় জালানী তৈল ব্যবহার 
হয়। পথ-চক্রে গতি বহনকারী সমঞ্িগুলি সকলই সাধারণ পেট্রোল 
ইঞ্জিনের গতি বাহ্কের ন্যায় (“ডিসেল ইঞ্জিন শিক্ষক” পুস্তক দ্রষ্টব্য) । 

খে) কেরদসিন তল ব্যবহার উপচ্ষাগা সুল- 
সঞ্চালক বিশ্িিউ যান &_যান্ত্রিক গতির দ্বারা যানের পথ-চক্ত 
চালিত হয়--ইহার ব্যবহার বিশেষতঃ ট্রাক্টর, রোড-রোলার প্রভৃতিতে | 

গে) কয়ল। প্রভ়ভি, বিতশষত: কান্ট কয়ল। 
হইত্ভ প্রস্তত €তশাষিভ প্রভিউসার গ্যাস ভ্বারা 
চালিত মুল-সন্ধালক বিশি্ যান-_ইহার বিষয় এই, 
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পুস্তকে বগিত হইয়াছে । এই যানের ট্রান্সিমিসান বা পথ-চক্র চালনার 
জন্য অংশাবলী, সাধারণ পেট্রোল ইঞ্জিন ঘুক্ত যানের ন্যায়। 

৫1 টবদুযতিক স্বয়ংচল যান- কতিপয় তড়িৎ-সঞ্চয 
কোষ (4০০579415091) ঘার! বৈচ্যুতিক মোটর (1516001০-00000: ) 

দ্বার! পথ-চক্র চালিত স্বয়ংচল যান-- ইহার নক্া। ও স্বল্প বর্ণন। ইহাতে আছে। 

৬। ব্ান্প চালিত মুল সঞ্চালক যুক্ত মান :- ইহার 
ইঞ্জিন বহির্ধাহন ( ০০021 ০0029550107) প্রণালীর অর্থাৎ ইন্ধন 
ইঞ্জিনের সিলিগারের মধ্যে না পুড়িয়। বয়লার নামক অবলম্বনের বাহিরে 
পুঁড়িয়! বয়লারের মধ্যস্থিত জলকে তপ্ত করিয়া চাঁপযুক্ত বাম্পে পরিণত 
করে, এ বান্প দ্বার! মূলসঞ্চালকের সিলিগারের মধ্যে পিষ্টনকে গতিদান 
করে (বাম্প বাহিত যান দ্রষ্টব্য )। 

উপরোক্ত অবলম্বন দ্বার! চালিত, বান্ত্রিক গতি-বাহিত এবং মিশ্র 
অবলম্বন সমূহ ব্যবহৃত অনেক প্রকার মুলসঞ্চালক ব্যবহার হইতে দেখা 
যায় কিন্ত তাহাদের প্রচলন ব্যবস্থা অতাল্প হওয়ায় উহাদের বিষয় এই 
পুস্তকে দেওয়া হইল না। 

যাঁনকে চলিতে হইলে শক্তি প্রয়োগের দ্বার! উহার চলন কার্য সাধিত 
হয়। এঁকাণ্য ষদি জীব শক্তির দ্বার1 সাধিত হয় তখন দেখা যায় জেৰ 
শক্রি প্রকৃতিজনিত থাগ্য-শক্তির দ্বারা প্রস্তত। কিন্তু জৈব শক্তি প্রচুর 
ও অনবিচ্ছিন্ন ক্ষমতা দানে অক্ষম, সেইহেতু অধিক শক্তি ব্যবহারকারী 
যাঁন, কলের লাহায্যে প্রকৃতির শক্তি ভাগুার হইতে শক্তি লইয়া ও উহাকে 
কাধ্যোপযোগী করিয়! চালায় এবং যে যন্ত্র, শক্তিকে গতিবেগে পরিণত 
করে তাহাকে প্রাইমমুভার, মুলসঞ্চালক বা ইঞ্জিন বলে। বিভিন্ন অবস্থায় 
বির1জিত গ্রকৃতির শক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের কল, ধান্ত্রিক-শক্তিতে 
পরিণত করির়1 কাধ্য করে। আমাদের স্বয়ংচল যান চলর কাধ্যে তাপ 
শক্তিকেই ব্যবহার করা হয়। তাঁপ শক্তি ইন্ধনের মধ্যে নিহিত থাকাস্ 
ও ইন্ধনকে অনারাসে এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে লইতে পারায় ও উহার 
সাহায্যে ইচ্ছামত গতিবেগ সঞ্চার করিয়া সরাঁলরি ব্যবহ!র বা তাপ-শক্িকে 
ভিন্ন প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়! কাধ্য করান যায়। আমাদের 
আলোচ্য বিষয়বন্ত তাপ বাহিত মূল সঞ্চালক, প্রাইমমুভাঁর বা ইঞ্জিন। 
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পূর্বেই বলিয়াছি অধিকাংশ দ্বয়ংল যানের মুল সধালক তাঁপ 
বাহিত। কেবলমাত্র বিছ্যুৎ-শক্তি বাহিত মূল-সঞ্চালক (চিত্র_১৩) 
যাহা সেকেগারী ব্যাটারী বা আকুমুলেটার সাহায্যে চালিত। ইহার 
প্রচলন প্রায় নাই বলিলেই চলে । গুথমতঃ উহ! ২৫1৩০ মাইল চলার পর 
উহার ব্যাটাঁরীকে পুনরায় চার্জ করিবার প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ এই 
প্রকার ব্যাটারী চাঞ্জিংএর বাবস্থা আমাদের দেশে এখন পথ্যন্ত নাই। 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ-_এইথানে পেট্রোল মূলসঞ্চালকের পরিবর্ডে 
কতকগুলি বৈদ্যুতিক সেকেীরী ব্যাটারী বা আকুমুলেটার থাকে । একটি 
দেল বা কোষের বৈদ্যুতিক শক্তি-্চাপ ২ ভোল্ট, এই সকল আবুমুলেটার 
হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি বৈগ্রাতিক মোটরে (819০. 14060) প্রবেশে 
উহাকে চালনা করে, ইপ্লেকটি ক-মোটর হইন্যে গতি, যাঁনের পথ-চক্রে 
যাইয়। উহাদের গতি দান করিয়া স্বয়ংচল যাঁনকে গতিবান করে। 
্বয়ংচপ যানের বৈছ্যতি ক-মোটরকে চাঁলাহিতে প্রায় ১১০ ভোণ্ট বৈছ্যুতিক 
চাপ প্রয়োজন । যেহেতু প্রতি সেলের চাঁপ মাত্র ২ ভোপ্ট, অতএন ইহাতে 
৫৫টি সেলের প্রয়োজন । সকল সময় চাঁপ সাম্য বজায় রাখিতে আরো 
৫1৭টি অধিক দেল রাখার প্রয়োজন । এই দেলগুলি ল্লীসা (ধাতু) দ্বারা 
প্রস্তুত হওয়ায় অত্যধিক ভারি হয়। ২৫।৩* মাইল চলার পর হ্বরংচল। 
বানের সেলগুলিতে পুনরায় বৈহ্্যতিক শক্তি সরবরাহের গ্রয়োজন। 

বৈছ্বাতিক চাপ ও গ্রবাহ আয়ত্বে রাখিতে আয়ত্বাধীন কারক যন্্ 
(০০০0০1৩:) চালকের সন্মুখের পাটাতনে স্থাপিত'হয়। ছুইটি 'মিরিজ- 
মোটর” পথ-চক্র চালাইবার জস্ত। ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী উহাদের 
সিরিজ ও প্যারালালে সংযোগ করিয়! যান চলন কার্য সাধিত হয় এবং 
যানকে থামাইতে হইলে, মোটর ছুইটিকে এমন ভাবে সংযোগ করা বায়, 
যাহাতে একটি মোটরের গতি অপরটির বিপরীত দিকে হুইয়। চাঁকাঁর গতি 
রোধ করে। ইহাকে বৈদ্যুতিক ব্রেকিং (615০020 08110) বলে। 
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॥ পূর্ণ ইলেকটি ক স্বয়ল যান। 
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আকুমুলেটারগুলির মধ্যে সময় সময় ডিটিল্ড-জল দিবার প্রয়োজন, 
এবং সেলগুলির বৈদ্যুতিক চাপের অবস্থা ঠিক আছে কিন। দেখিবার জন্ত 
কণ্ট্।োলারের পাটাতনে একটি চাপ মাপিবার ও একটি বৈহ্াতিক প্রবাহ 
মাপিবার ঘড়ি থাকে, যাহার সাহায্যে চালক অনায়াসে বুঝিতে পারে 
যে সেলের ইলেকট্রোলাইটের অবস্থা কিরপ। সেলের ইলেকক্রোলাইটের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখিবার জন্য হাইড্রোমিট।র নামক একটি যন্ত্র ব্যবহার 
হয়। ব্যাটারী সম্বন্ধে আরো অধিক জ্ঞাতব্য বিষয় লেখকের “বিদ্যুত্তত্ব- 
শিক্ষক” ভষ্টব্য । 

ড্রাইভিং- বৈছ্যুতিক-যানকে চালানো, পেট্রোল বা ষ্টিম-যান 
অপেক্ষা অনেক সহজ ও আরামপ্রদ। ইহাতে কোন জটিলতা নাই। 
অল্প সময়ের মধ্যে ইছার শিক্ষার বিষয় বুঝিয়! লইলে ইহাকে বেশ ভালভাবে 
চালান যায়। ইহার কণ্ট্শল।রকে ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে 
আকুমুলেটারের বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হইতে পারে মাত্র। ইহাকে 
পথে বাহির করিবার পূর্বের ভাঁল ভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়। প্রয়োজন, 
যেন উহার সেলগুলিতে বৈহ্যতিক শক্তি পূর্ণ থাকে, নতুবা কিছু পথ 
চলিব।র পর বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে পথে যানটি অচল হইয়া যাইতে 
পারে, এবং তথায় সেলগুলিকে যদি পুনরায় চার্জ দিবার মুবিধা না থাকে 
তবে বিপদে পড়িতে হয় । এই স্বয়ংচল যান তাপবাহিত নয়। 

অন্যান্য প্রকার তাপবাহিত মুলসঞ্চজালক 
তেচট্রাল ইচলকৃটি.ক স্বস্ংচল যান--১৪ চিত্রে একটি 

পেট্রোল-ইলেকটি,ক স্বয়ংচল যানের সাসীর কাঠাম দেখান হইয়াছে । বহু 
দূর পথ এককা'লে ভ্রমণ করিতে ও বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা গতিশীল অংশ- 
গুলিকে আরামে চালাইতে হইলে পেট্রোল মূল-সঞ্চালক দ্বার! প্রীথমিক 
গতি প্রস্তুত করিয়া উহার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদক (99705:7০) যন্ত্রে 
বিছ্যুৎ প্রস্তুত করিয়া ও উহ বৈছ্যুতিক মোটরকে (15005011000: ) 
দিলে, মোটরের গতি-শত্তির দ্বার। পথশচক্র (2,০৪৫ ড%1501) চালন। 
করা হয় এইরপ বন্দোবস্ত যুক্ত স্থয়ংচলবা'নকে পেট্রোল ইলেকটি ক যান বলে। 

পেট্রোল মূল-সধ্চালক,ক চালাইতে যে গকল অবলম্থনের প্রয়োজন 
সেই নকল অবলম্বনই ইহাতে থাকে । এইরপ শ্বয়ংচল যানে গতি পরি- 
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০েট্ট্র'ল ইঢলকটি.ক স্বয়ংচল যান 

প্ রি ০ ছি ০ ৬ ০ ০০ ০০০০ ৩০ অর 
৪ গচ খা এড ৪৮ ও হা হজ আর 

এসি 
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বেশনের জন্য ক্লাচ ও গির়ার-বক্সের সাহাযো গিয়ার বদলের ব্যবস্থা, দুইটি 
ব্যাক-একসেল ও ডিফারেন্লাল গিয়ারের জটিল ব্যবস্থা! সকলের প্রয়োজন 
হয়না । আরও দেখ। যাঁয় যে, ক্র্যাঙ্ক সাফটের ক্ষমতার অপব্যয় যতট। 

যান্ত্রিক শক্তি পরিচ।লনে হয়, বৈহ্যুতিক শক্তি পরিচ|লনায় তাহ। অপেক্ষা 
অনেকাংশে কম অপন্যয় হয় এবং গিয়ার বদল প্রভৃতির কোন ঝঞ্ঝাট 
থাঁকে ন।। আরোদেখা যাঁয় অতি উত্তম পেট্রোল বাহিত যানে ইঞ্জিনের ক্ষমতাঁণ 
অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ ভগ নষ্ট হয় কিন্তু পেট্রোল-ইলেকটি,ক যাঁনে ক্ষমতার 
শতকরা ৩০ ভাগ নষ্ট হয় মাত্র। এই সুবিধ। ছাড়াও যানকে আয়তে 
র|থিতে পোস্ট্রোল-ইলেকটি.ক য।ন অদ্বিতীয় পূর্ণ পেট্রোল মূল-সঞ্চালকের 
বিষয়, উহার অংশাবলী ও ক্রিয়া, পেট্রোল-বান বিষয়ে বর্ণনা স্থলে দ্রষ্টব্য | 
এই যানের মুল-সঞ্চ|লক পেট্রোল ইঞ্জিন, উহার সঠ্তি বিদ্যুৎ প্রস্তুতকারক 
যন্ত্র (9591209) সংযুক্ত হয়। ডাইনামোর আর্মেচার পেট্রোল ইঞ্জিনের 
ক্র্যাঞ্চ-স|ফটের সহিত সরাসরি যুক্ত হয়! অপরাপর বিদ্যুৎ প্রস্তুত 
প্রণালীর ন্যায় ইহার ফিল্ড-মা1গনেট এবং তাহাদের তারের কুগুলী বা 
কয়েল (০০11) নান। প্রকার বিভিন্ন কাধ্য স।ধনের জন্ত জড়ান ও সংযোগ 
করা হয়। এই বিদ্যুৎ প্রস্তুতকারক যন্ত্র হইতে তার লইয়। চালকের 
সম্মুখস্থিত ড্যাঁসবোডে' সুইচ ও কণ্টে ?লার সংযোগ করা হয়। কণ্টেণলার 
হইতে তার বৈছ্যুতিক মোটরে (801৩০০৭০ 1850901) যায় ও তাহাতে 

বিদ্যুৎ শক্তি গ্রবাহিত হইয়া মে।টরকে গতিদান করে এনং মোটরের গতির 
ঘাঁর। পথ-চক্ুকে চ1লাইয়। যানের গতি সঞ্চার করে। 

বৈদ্যুতিক মোটর পশ্চাতের পথচক্রদ্য়কে স্পার-গিয়ার ব1 চেন দ্বারা 

সংখে।গ করে। এই প্রণালাতে গতি সরবরাহের জন্য একটি শ্রকেট 
(59:99) হুইলের প্রয়োজন হয়। এই প্রণালীর যানে ব্যাটারীকে 
একেবারে পরিত্যাগ কর! হইরাছে। ডাইনামোর বিষয় বৈছ্যাতিক বিষয়ক 
শিক্ষায় বর্মিত হইয়াছে । . বুটিশ-টযসন-হাঁউস্টন কোং পেট্রোল-ই সা ক 
বানকে মাল বহন কাধ্যে ব্যবহারোপযোগী করিয়। প্রস্তুত করিয়াছেন 

ইহাতে পেট্রোনস ইঞ্জিন সংসুক্ত একটি ডাইনামো আছে, তাহার দ্বারা 
মূলসধশলকের সমস্ত শক্তি বৈদ্যাতক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কণ্টে- 
লারের মারফত ছুইটি বৈহ্যতিক মোটরে প্রবাহিত হয়। এই ছুইটি 
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মোটর পশ্চাতের ছুট চাকাকে পৃথকভাবে গতি প্রান করে। ডাঁই- 
নামোটি পেট্রোল মুলনঞ্চাপকের ক্র্যাঙ্ক-সাফটের সহিত সরামরি সংযুক্ত 
থাকায় মূলসঞ্(লকের মুাই-হুইলের কাধ্য করে । সেই কারণে মূলসঞ্চালকে 
পৃথক স্ণাই-ছুইলের প্রয়োজন হয় না । বৈদ্যুতিক-মা্টর ছুইটি ফ্রে:মর 
ছুইদ্দিকে ঝুগান থাকায় মোটরের বেয়ারিংএর উপর অযথা জোর পড়ে না, 
এবং এ মোটর দুইটিকে সহজেই পরীক্ষ। করা বায়। উহার। ফ্রেমের 
বাহিরদিকে থাকার উহাদের কমিউটেটারগুলিকে সময় সময় পরিফার 
করিতে অন্ুবিধা হয় না । ডাইনামে| ও মোটর উভকেই অপরাপর অংশ 
না ঘাটিয় সহজেই খুলিয়া লইয়া ভিন্ন ডাইনামো ও মোটর লাগান যায় | 

বাম্প-চালিত মুলসঞ্চালক যুক্ত ষান 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্িম বা বাম্প বাহিত যাঁন, পেট্রোল 

বাহিত যান অপেক্ষ। প্রাঁধাস্ত পাইয়াছিল। অধূন। পেট্রোল ইঞ্জিনর বহু 
উদ্নতি সাধনে তাহার স্থান হইয়াছে স্টিম-বাহিত যানের উর্ধে । ট্িম-বহিত 
যানের গঠন মূল্য পেট্রোল-বাছিত যানের গঠন মুল্য অপেক্ষ। অনেক বেশী 
হওয়ায় ট্টিম-বাছিত যানের প্রসারণ অধিক হয় নাই । 

ট্টিম-বাহিত যানের ক্ষমত! প্রস্ততকারকসমঠি ও কাধ্যকারিতা এই রূপ 
ইহাতে একটি গলপাত্র, বয়লার এবং বাষ্প বাহিত ইঞ্জিন আছে। ইহার 
গতি বেগ পেন্্রোল ইঞ্জিনের গতি অপেক্ষা কম। ্রান্লী বাম্প বাহিত 
ইঞ্জিনের গতি-বেগ মিনিটে ৪৬* পাক এবং যাঁনের গতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল 
মাত্র। পেট্রোল ইঞ্জিনের ঘুর্ন গতি মিনিটে ১৫ * হইতে ২০** পাক। 
বাণ্প-ইঞ্জিন বাহিত বাসের গুবিধ। এই যে, তাগাতে ক্লাচ এবং গিয়ারবক্সের 
প্রয়োজন হয় ন।। ইহ। গতিগীন অবস্থ। হইতে ইঞ্জি'নর এডমিসান-ভাল্ভ 
ছার। বাম্প প্রবেশ কর।ইবা মাত্রই চলিতে থাকে । ইহার ইপ্রিন ছুই-সিলিগার 
যুক্ত ও উভগ্র/ন্তিক (০0121 ৪০৮)৪) কাঁধ্যকরী প্রণাঁলীতে গঠিত ও 
ইঞ্জিন সাধারণতঃ শায়িত (11071292641) এবং উহা ব্যাক-একসেলের 
সন্নিকটে স্থাপিত । ্ন্লা ইঞ্জিন সরাঁনরি ডিফ।রেল্যাল গিরারের সহিত 
১০ গিয়ার সংযোগে কায্য করে। পিলিগার বোর ৪ ইঞ্চি ও পিষ্টনের 
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দৌড় ৫ ইঞ্চি, সিলিগুাঁর সংখ্যা মাত্র ছুইটি__সিঙ্গল-এক্সপানলান, ডবল 
এক্ড্টিং টাইপ। 

বাষ্প ইঞ্জিন বাহিত যানের আর এক শ্রবিধা এই যে ইহ। পর্বতারোহণের 

জন্য অতীব চমতৎকার। সম্পূর্ণ স্থিত অবস্থা হইতে অত্যধিক ঢালুতেও 

সমন গতিবেগে চলতে পারে । ইহার প্রধান অনুকিধা যে, গ্রাথমে চাল|ইতে 

হইলে ইহাতে ট্রিম প্রস্তুত করিতে ১৫ হইতে ২৫ মিনিট সময় লাগে, এবং 

এফ বার জল ভভ্তিতে ৭০ হইতে ৯০০ মাইল চলে। ইহার জলের বাম্পীয়- 

করণ তাপ, কেরোসিন তৈল ব্যবহারে পাওয়। যায় । 

9114১151021 
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মাঁকিণ ও ক্যান।ডাতে বান্প সি বাহিত স্বয়ংচল যানের প্রচলন ও 
উন্নত ধরণের গঠন বহুল বৃদ্ধি 
হইয়াছিল । এইরূপ যান নিম্মেত! 
ডোবলে, ্রান্লী এবং ক্রক। 
ইহার প্রাথমিক গতিদান কাধ্যে 
অন্থবিধ!, শীতল অবস্থা হইতে 
বাম্প প্রস্তুত ও জল সরবরাহ 

ব্যাপার নিরসন হইয়াছিল 
সাধারণ বাম্প-বয়লাকের পরিবর্তে 

যথার্থ কাধ্য করী কথ্ধাশ্চান-চেম্বার 
ও শ্পার্ক-প্ল/গ প্রজ্জলন পদ্ধতির 
দ্বারা। বায়ুর সহিত জালানী 
ংমিশ্রণ বয়লারে সিরোক্কো 

ক্রোয়ার দ্বার গ্রবেশ কর।ন ও প্লাগ 

সাঠাযো তাহা।দর দাহ করা ভয়। 

মূল বয়লার একটি ইম্পাতেখ নল 
কুগুলী আকারে ( জলপূর্ণ 5ইয়। ) 

৫৭* ফুট লম্বা বাম্প চ/প ৭৫০ ইঞ্চি নর্গইঞ্চি প্রতি একট চারি গিলিগুর 
যুক্ত শম্প-ইপ্জিন, হ্ুইটার বোর ২।%* ইঞ্চি ( উচ্চ চাপেবে জন্য ) ও ছুইটা 
৪0০ ইঞ্চি নোরেব হয়, ও সকলেরই গ্রৌকে ৫ ইঞ্চি । 

চিত্র--১৫ (খ) বয়লার 

ডোবলে ঘা?ন শাল অবস্থ। হইতে এক মিনিটের মধ্যে বান্প গ্রস্থত 
হয়। কার্ধাকরী বাষ্প গাঁপ বর্গইঞ্চি প্রতি ৫০* হইত ৭০ পাঁউও ইঞ্জিনে 
৭৫ অশ্বশক্তি প্রদান সম্ভব, জালানী ধারণ পাত্রে ২৫ গ্যালন কেরোসিন ব! 
পেট্ট্রীল ধরে । জলাধার ১৫ গ্াালন জল লইতে পারে । এই পাত্রগুলির 
পূর্ণ অবস্থায় যান ২৫* হইতে ৩** মাইল পধ্স্ত চলিতে পাবে। বাপ, 
তৈল হইতে শোধিত হইয়া কনডেন্সা'রে গিয়! জল অবস্থাপ্রাঞ্ত হয় ও পুনরায় 
উহা৷ চাপযুক্ত বাম্প হইবার জন্য বয়লাঁবে প্রবেশ করান হয়। কন্ডেন্সারের 
আকুতি রেডিয়েটারের অনুরূপ ও রেডিয়েট।রের স্থানে উহাকে বসান হয়। 

ভারী টুরিং গাড়ীর ইন্ধন তৈল থরচঃ প্রতি ১* হইতে ১৪ মাইল প্রতি 
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১ গ্যালন। বাষ্প ইঞ্জিন বাঁহিত যান, চালাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক 
যে হেতু ইহাতে ক্লাচ, গিয়ার বস্ঝ প্রভৃতি নাই। এইযান, এই প্রকারের 
পেট্রোল ইঞ্জিন বাহিত যান অপেক্ষা ওজনে বেশী ও অধিক মূল্যবান । 

ভ্রচক+ বাষ্প ইঞ্জিন বাহিত যান- ইহা নুতন প্রণালীতে 
গঠিত। ইহার বয়লারের মধ্যে খাড়া ফাঁয়ার-টিউব আছে, ইহার ব্যাস 
২০ ইঞ্চি, এবং উচ্চতা ১৬ ইঞ্চি। ইহাকে বনেটের নিয়ে রাখ! হয় ও 
উন্নত বান্সেন-বানণর দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। ইহার ইন্ধন, বাম্পীপ্ কোল 
তৈল, পেট্রোল বা উভয় তৈলের সংমিশ্রণ । ফার্ণেস বা চুল্লি অংশ তাপ 
নিরোধকারী আবরণ দ্বার। আবৃত্ত। ইহাতে একটি ছুই-সিলিগাঁর যুক্ত 
শারিত ইঞ্জিন ও ৪ ইঞ্চি বোর ও ৪॥১ ইঞ্চি ট্রোক হয়। ডবল একটিং শ্লাইড 
ভাল্ভ গিয়ার একসেলের সম্মুখ ভাগে ফিট করা থাকে, ইহা ম্পার গিয়ার 
বারা ভিফারেক্গ্যাল হইতে গতি প্রাপ্ত হয়। ক্রাযাক্ক-সাঁফ.ট, মেন বেয়ারিং, 
এক্সেনট ট্রক ট্র্যাপ সকলই বল ও রোলার বেয়!রিংএর উপর কার্ধ্য করে। 

এই ইঞ্জিনের প্রতি ঘুর্ণন পাঁক প্রতি, চাঁরিটি ক্ষমত। প্রাক ফ্রোক। 
ইহ! আট সিলিগার যুক্ত পো্রাল ইঞ্জিনের সমতুল্য। প্রধান এবং 
পাইলট ইন্ধন-আধার সাীর পশ্চাৎ ভাগে স্থাপিত । প্রধান ইন্ধনাধারে 

১৪ গ্যালন ইন্ধন ধরে, এবং ইহা ২২৫ হইতে ৩** মাইল যান চলনোপ- 
যোগী। জল সরবরাহের পাত্র তাঁর নির্মিত, ইছাতে ২১ গ্যালন জল 
ধরে এবং ৪৫০--৫৫* মাইল যান চলনের পক্ষে যথেষ্ট। তৈল মিশ্রিত 
বাম্পু হইতে তৈল নিফাঁষণের জন্য একটি পাত্র স্থাপিত হয় উহাকে দেখিতে 
সাধারণ যানের রেডিয়েটাঁরের ন্যায়, এবং উহার পশ্চাতে একটি শীতলকারী 

পাখ। ফিট কর। থাঁকে। জল, ইন্ধন, বাষ্প ও ঝারনার সকলগুলিই এই 
যানে স্য়ংক্রিপ্ন। এই যানকে বাহির হইতে দেখিলে লাধারণ পেট্রোল 
ইঞ্জিন যান বলিয় ভুল হয়। এই বাম্প ইঞ্জিনকে এক্সটার্ণাল কম্বাশ্চান বা 
বহির্দাহন ইঞ্জিন বলে । 

0শীজ্সিত গ্রভিউসার ইঞ্জিন বাহিত যান (চিত্র -১৬) 

প্রডিউসার গ্যাস প্ল্যান্ট (27৮০0০৩ 885 01500)-যে 
সকল অস্তর্দাহ মুলসধশালক বা ইঠ্রিন হালকা ইন্ধন কা জালানীর জন্য 
নিতিত তাঁহাদের ঈদ্ধন নিয়োক্ত শ্রেণীর, যখা--১। গ্যাস--(ক) কোল 
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গ্যান, (খ) প্ররেণার প্রডিউপার গ্যাস, (গ) সাক্পান প্রডিউসার গ্যাস । 
ত্বয়ধচল যানে “কোল-গ্যাল” বা “প্রেসার প্রডিউসার গ্যাস ব্যবহৃত হয় 
ন।। পেট্রোল সরবরাহের অনটনে, সময় সময় “সাকৃসান প্রডিউপার গ্যাস, 
ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়। তাহার সরঞ্জামের বিবয় প্রস্তুত ও 
ব্যবহার পদ্ধতি নিম্নে বণিত হইয়ছে। ২। অতি তরল ইন্ধন, ধথা_ 
(ক) পেট্রোল, (খ) বেঞ্জিন, ন্যাপথা, (গ) এলকোহল প্রভৃতি । ৩। তরল 
জালানী যথা কেরোসিন তৈল গ্রভৃতি। উপরোক্ত সকল প্রকার 
জালাঁনী বা ইন্ধন, বো-ডি-রোচা বা অটো সাইকেল প্রণালীতে কাধ্যকবী 
ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয় । কেবল তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের ইন্ধনের সর- 
বরাছের জন্য সরবরাহ প্রথা বিভিন্ন প্রকারের করিয়া ম্ুবিধা ও কর্মক্ষম 
করা হয়। 

দর্ধ্ব প্রথমে এইরূপ গ্যাস স্বয়ংচল যানে, বাবহ।রের বিধয় ও প্রথা 
কর্ণেল ডি, জে স্মিথ গবেষণ। করিয়াছিলেন ও উচার সরঞ!মাদি মালবাহী 
যানের উপবোগা করির। প্রস্তুত করিয়াছিলেন | তৎপরে ১৯৪১-৪৬ ঘুদ্ধেব 
সময় পেট্রোলের অনটন বশতঃ এইরূপ প্ল্যান্ট কোন কেন মোটর যানে 
ব্যবহৃত হইয়|ছিল। ব্যক্তিগত মোটর যানে ইগার ব্যনগরের অন্বিধ।, 
স্বয়ংচল যানকে চালাইবার পুর্বে এই গ্যাস প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম 
ব্যবহারোপযোগী গ্যাস প্রস্ততি হইয়! গেলে, মূলসধ্ালকের শোষণ দ্বার।ই 
গ্যাস প্রস্ততকারী সরঞ্জাম হইতে গ্যাণ প্রস্তুত হইয়া ও মূলগঞ্চালকে প্রবেশ 
করিয়] ইঞ্জিনের গতিশক্তি সর করে । প্রাথমিক গ্যাস প্রস্তুত কাধ্যে 
কিছুট] সময় লাগে, সেই সময় যাঁনেব চলন কাধ্য পাওয়া যায না। বে সকল 
স্বয়ংচল যানকে অধিক কাঁলের জন্য চালু র|খা প্রয়োজন, তাহাদের পক্ষ 
এইরূপ গ্যাস প্রস্ততকারক সরগ্রাম অতীব কাধ্যকরী ও লাভজনক 
(বিশেষতঃ বাস সাভিসে)। এই গ্য।স প্রস্তুত খরচ। পেট্রোলের মূল্য 
হিসাবে সগুমাংশের এক.অংশ মাত্র। 

স্ব়ংচল যানের ইঞ্জিনে যে শোষিত গ্যাস (9800100, £2 ) প্রস্তুত হয় 
তাহা কাষ্ঠ কয়লা (0%087০০91) দগ্ধে হয়। স্থিতিশীল মূলসঞ্চালকের 
জন্য শোষিত গ্যাঁস, কাষ্ঠ, তুষ প্রভৃতি জানা ইয়। প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
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সাক্সান বা শোষিত গ্যাস প্রডিউনার বহছুদ্দিন হইতেই ব্যবহৃত 
হইতেছে । সম্প্রতি ইউরোপ, জাপান প্রভৃতি স্থানে পিশেষ গবেষণায় 
যাহাতে ইহাকে অল্প স্থানের মধ্যে রাখিয়! কার্যকরী কর৷ যায় এবং শ্বয়ংচল 
যান সমূঙ্ে সাফল্যের সহিত ব্যবহার কর! যায় তাগর চেষ্ট। চলিতেছিল। 
সম্প্রতি বিশ্বযুদ্ধে উক্ত গ্যাস পেট্রোলের অভাবে পেক্রৌল-5ঞ্জিন চলন কাধ্যে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । যে সকল দেশে তরল ইন্ধনের অভাব ও যেখানে অধিক 
জালানী গ|ছ গাছড়া জন্মার সেখাঁনে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপাযাগী | 

সকল প্রকার গ্যাস প্রডিউলারের মুখা উদ্দেশ্ঠ, যাহাঁতে কঠিন ইন্ধন 
হইতে শর্বাধিক পরিমাণ শক্তি সম্পন্ন গ্যাস সহজজাত সরঞ্জাম হইতে 
উৎপন্ত্ হইতে পারে । কঠিন ইন্ধন সমূহ যথা গ্যাস কয়ল।, কাষ্ঠি-কয়লা, 
গুড়। করলা প্রভৃতি । জমান জালানী বা ইন্ধন, যার মধ্যে কার্ববণ যুক্ত 
বস্ত আছে । ইহাদের মধ্য হইতে ইন্ধন গাল পাইতে হইলে উহার কতকট। 
প্রদীপ্ত অংশের মধ্যে নিগ্নারিত পরিমাপ বায়ু প্রবেশ করাইতে পারিলে 
উহাদের মধ্য হইতে জলানী গ্যাস পাঁওয়। যাইতে পাঁরে। 

গ্যাস প্রডিউসাঢেরের সরগ্গাম 

সাধারণ স্বপ্নংচল যাঁনব।হনে ব্যবহারে (পযোগী গ্যান-গ্রডিউসার অল্প 
স্থানাধিকারী স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অল্প ওজনের হওয়া দরকার | এই ধরণের 
একটি স্বরং সম্পূর্ণ গ্যাস 'প্রডিউশারে নিম়লিখিত অংশগুলি থাক! 
প্রয়োজন । যগা- 

(ক) ইন্ধন প্রণেশকারী দ্বারসহ (19511১071১৩) গ্যাস-উৎপাঁদক 
প্রকোষ্ঠ । 

(খ) গ্াঁস-উৎপাদক হইতে শোধিত উঞ্ গ্য।স.ক গাতলীকরণ উপার। 

শীতলীকরণ দ্বারা গ্যাসের আরতন সাক্কোচন ঠেতু পাইপ ও ফিপ্টারের 
পরিম+প সঙ্কোচ কর। হয়। গ্যাসের সংস্কাচন হেতু উহার ওজন খদ্ধির 
ফলে মূলসঞ্চলকের শোবণ ক্তিয়ায় অধিক গ্যাস হঞ্জিনে প্রবেশ করিয়! 
উহার ক্ষমতা বুদ্ধি করে। 

(গ) ফিপ্টার--গ্যাসের মধোর কঠিন ও তরল আবর্জন1 শোধন 
করিবার জন্য একাধিক ফিণ্টারের আবশ্তক | 



সাউর শিক্ষক ২৬ 

(ঘ বাধু ওগ্যাদের মিশ্রণকারক $__মৃপ-সঞ্চালকে ব্যবহাঁরোপযোগা 
'জালানাকে নিয়মিত পরিম|ণ বাযুর সহিত মিশ্রণ করিবার জন্ত একটা মি শ্রণ- 
কারক উপকরণের € 701%198 ৫০৬1০৩ ) প্রয়োজন, যাহাতে এরূপ মিশ্রণ 
বারা ইন্ধন-গ্যাঁস ইঞ্জিনের শোষণ কলে প্রবেশ করিবার পূর্ষে প্রস্তুত হয় ও 
সম্পূর্ণ তাপ-শক্তির বিকাশ ঘটিয়া ইঞ্জিনকে পূর্ণ ক্ষমতাশালী করিতে পারে। 

(উ) গ্যাস প্রনেশ পথগোধক দ্বার ;-_ ইহা ইজিনের গতিবেগ নিদ্ধারণ করে। 
(5) জলাধার ;__ইহ। হইতে গ্যাঁস উৎপাদকের মধ্যে প্রয়োজনীয় জল 

সরবরাহও নিয়ন্ত্রিত করে। 
(ছ) পাখা ঃ--যে ক্ষেত্রে পেট্রোল দ্বারা প্রথমে ইঞ্জিনকে চালু করিয়া 

গ্যাস উৎপাদক হইতে শে।ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন কার্ধয না থাকে সে ক্ষেত্রে 
এঁ কাধ্যের জন্ট একটা পৃথক ঘূর্ণন-গতিযুক্ত পাখার প্রয়োজন হয়, এবং 
উঠ তস্তের দ্বারা চ।লিত হইয়। গ্যাস উৎপার্দকের মধ্যে প্রাথমিক অগ্নি 
প্রজ্ঞলন ক্রিয়। সম্পন্ন করে। 

সকৃসান গ্য।স-প্রডিউসারের মধ্যে গ্যাঁস উৎপাদন, জলন্ত ইন্ধনে ক্রমাগত 
বায়ু সরবরাহের উপর নির্ভর করে। জুতর।ং ইহাতে কর্মক্ষম গ্যাস 
উৎপাদন করা সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না নিম্নলিখিত তিনটা সর্ত সিদ্ধ কর! 
হয় । যথা 

(2) গ্যাস উত্পাদকের মধ্যে প্রথমে ইন্ধনে অগ্নি সংযোগ প্রয়োজন । 

(9) গ্যাস উৎপাদকের মধ্যস্থিত ইন্ধন ক্রমাঘয়ে বায়ু সরবরাহ প্রয়োজন। 
(০) গ্যাস উৎপাদকের মধ্যস্থিত ইন্ধনের তগ্ততা নির্দিষ্ট হওয়। গ্রয়ো- 

জন, এবং এ ইন্ধনের প্রজ্জলিত অংশের অগ্রির একটি নির্দিষ্ট আয়তনও 
থাঁক1 বিশেষ প্রয়োজন । 

যে সকল ক্ষোত্র ইঞ্জিন যানবাঁঃনের গ্যাস প্রডিউসারের গ্যাস হইতে 
চলিত হয় তাঁহারা সরাসরি শীতল অবস্থা হইতে চলিতে পারে না। তাহা" 
দের চলিতে হইলে পেট্রোল বা! এ জাতীয় ইন্ধন প্রথমে ব্যবহার দ্বারা তাহা- 
দের চ।লু করিতে হয়, তৎপরে গ্যাস-প্রডিউসারে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়! 
শোষণ বা পাখার দ্বারা বায়ু সরবরাঁতে গ্যাস উৎপন্ন হইলে পেট্রোল বা অপর 
ই দ্ধন বিচ্ছেদ করিয়া গ্রডিউসারে প্রস্তত গ্য:স দ্বারা চালিত হম়। গ্যাস 
উৎপাদকের মাঝের ইন্ধন প্রজ্জছলিত হইলে উহার অত্যুজ্জল প্রজ্জলিত অংশ 
বায়ুর আগম ও গ্যাসের নির্ণম পথের মধ্যে যথেষ্ট স্থান অধিকার করে। 
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গ্যাদ-উতৎ্পাদকের ব্যবস্থা। ও ব্যবহার অনুযায়ী সুবিধার জন্ত বিভিন্ন স্থানে বাযুর 
আগম ও গ্যান নির্গমের পথদয় স্থাপিত হয়, যাঁহা1তে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস- 
উৎপাদকের গঠন অনুসারে বাধু আগম ও গ্যাস নির্গমের তারতম্যের 
প্রয়োজন হয়। 

প্রভিউসাঢরর মণ্ধ্যে রাসাক্মনিক প্রক্রিক্সা 
বাযুহ্িত অক্সিজেন, ওজ্জলিত অগ্রির মধ্য দিয়া শোবধিত হয় এবং তৎ- 

ক্ষণাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পার্খস্থিত ইন্ধন যাহা বাধুর প্রবেশ পথের 
নিকট অবস্থিত, তাহা হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইভ গ্যান (0092. প্রস্তত 

করে, এঁ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রজ্জলিত ইন্ধনের মধ্য দিয়া বাধু 
প্রবেশের পথের বিপরাত দিকে যায়। থে ইন্ধন-গ্যাস প্রডিউপারে প্রস্তত হয় 
তাহাতে সাধারণতঃ ৪৫% হইতে ৯০% কার্বন থাকে এবং অত্যুজ্জল 
প্রজ্জলিত কার্ববণ অক্সিজেন গ্যাস প্রত্যাশী হওয়ায় কার্বন-ডাই-অক্মাইড 
গ্যাস হইতে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন লয় তাহাতে কার্বন- ডাই-অক্মাইড 
গ্যাস, কার্বন-মনোক্সাইভ গ্যাসে পরিণত হয়। এই কার্ধবন-মনোক্াইভ 
গ্যাঁসই ইন্ধন ও ইহা ভ্রাণের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত । 

গ্রডিউসার-গ্যাসের কাধ্যকরী ক্ষমত। পেট্রোল গাস অপেক্ষা কম। 
প্রডিউসার গ্যাসের তাপ প্রদান শক্তি পেট্রোল গ্যাসের তুলনায় তৃতীয়াংশের 
দ্বিতীয়াংশ মাত্র । অতএব প্রডিউসার গ্যাস ব্যবহৃত মূল-সঞ্চলক তিনভাগের 
দুই ভাগ মাত্র ক্ষমতা উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়, পেট্রোল গ্যাস ব্যবহৃত 
১২ অন্শক্তি ইঞ্জিন, সাঁক্সান গ্যাস দ্বারা চালিত হইলে মাত্র ৮ অশ্বশক্তির 
ক্ষমতা উৎপাদন করে । 

জল ছার! শীতলিকরণ (সওদাগরী ) আভাআড়ি 
ভাচ্ৰ বানু প্রবাহের উপচ্ষাগী প্রভিউসার প্লা্টের 
প্রস্তত ও কার্যাবলী । 

ইহু। দুইটা গুধান অংশে বিভক্ত ১(১) নিম্ন ভাগে অগ্রি-প্রকোষ্ঠ 
(ঘি৩ ১০%)। (২) উর্ধ ভাগে ইন্ধন-প্রবেশ দ্বার, বাষুর আগম ও 
গ্যাসের নির্গাম পথ ঠিক আগ্ন প্রকোষ্টের বিপরীত 1দকে ভিন্ন স্তরে স্থাপিত 

হয়। ইহার স্ুবিধ। এই যে, ছাই প্রভৃতি গ্যান শোধন কালে নিয় ভাগে 
পট তত হয়_-তাহাতে ইন্কন জমাট বাঁধে না ও গ্যাস নির্গমের পথ পরিষ্কার 
রাখে। 
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বাযু একটী নলের সাহায্যে জলন্ত অগ্নি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। এ&ঁ 
নলটিকে শীতল রাখার জঙ্ট উহার গাত্রে বাঁধু গরকোষ্ঠ প্রস্থত কর! হয়। 
যাহাতে নলটি প্রজ্জলিত অগ্নির মধ্য প্যন্থ গেলেও পুড়িয়া বা গলিয়। ন। 
যায় । আগ্র হইতে এই গ্যাস-বহির্গমন পথের মধ্য দিয়া ছাই সংগ্রহ 
প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া গ্যান, শীলকারী অবলম্বনে যায়-তথা হইতে 
গ্যাস পরিশ্রুত 'অবলম্বনে এবং তথা হইতে একটি গ্যাস ও বায়ু সংমিশ্রণকাঁরী 
অংখের (০৭:0818.065) মাধামে ইঞ্জিনে যাঁয় | 

গস ও বায়ু নিশ্রণ প্রকোষ্ঠ ও ইঞ্জিনের মধ্য একটি “ব্যাক-প্রেসার 
সেফ টি-ভাল্ভ থাক। প্রয়োজন, নতুবা ইঞ্জিনক বন্ধ করিলে হঠাৎ 'গ্যাঁস- 
বাধু” মিশ্রণ গ্রকোষ্ঠে আগুন লাগিতে পাঁবে। ইহা ক্রিয়া এইরূপ যে, যখন 
ইঞ্জিনে গ্যাস প্রয়োজন হয় তখন চাঁতিদা অনুযায়ী ইহ! নিজে নিজেই খুলে । 
কাঁজেই চালকের ভ্রমনশত; ব|ঘু বন্ধ ন| করিয় ইঞ্জিন বন্ধ করিলে বিপরীত 
চাপ হেতু অগুন লাগিবার আশঞ্চ। থাকে ন। | 

প্রভিউসাব গ্যাস ব্যবস্রুত_স্বস্পংচল যাঢেনর 
ব্যবহার পদ্ধাতি 

পট্টোল ও পেট্রোল জ|তীয় ইন্ধন বাবহারকাবী স্বয়ল যাঁন অপেক্ষা 
গডিউসার গ্যাস ব্যবগারকাণী স্বরংচল বান চ।লাইবার রীতির একটু পার্থকা 
আছে এনং ইগাতে চালকেব দ্বার! গ্যাস প্রস্তুত ও উঠার ব্যবহাঁরাদিতে 

হু সিয়ার ও স্ুনিপুণ হওয়া প্রয়োজন । গ্যাস প্রস্তদ কাঁধ্যে সর্বদা লক্ষ্য 

রাখিতি হইবে বে জালানী কাগ-কয়লা ভাল ভ্ওয়া চাই ( এবং নির্দিষ্ট 
সাইজের )। আঁবে। দেখিতে হইবে যে উহাতে অন্ধ দগ্ধ কাষ্ঠ ব1 ধুলামাটি 

ন। থাকে । কয়লাগুলিকে বান্হারেরু পুর্ব ভাল করিয়া বাছিয়া এবং 
চালন। দিস চালিয়। লইতে হর । কয়লার সাইজ সাধারণত; ৩1৪ ইঞ্চি 

হইতে ১॥০ ইঞ্চি পধ্যন্ত 5ওয়৷ উচিৎ । ছোট হুইীলে অযথা ছাই প্রস্তুত এবং 

বড় হইলে ছুষ্টটি কয়লার টুকধার মধ্যে প্রাকোণ্ট প্রস্তত হেতু জমাট বাঁধিয়া 
ষাইবে ও কাধের ব্যাথাৎ কবিবে। 

আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে গ্যাস-প্রডিউসার প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রজ্জ- 
লিত অগ্নির আকৃতি অত্যধিক ন! হয়, তহ।তে গ্যাস প্রস্ততের বিদ্ব ও 
গ্রডিউনা1র গাত্রের ক্ষতি করার বিশেষ সম্ভীবনা।। এইরূপ গ্যাস প্রস্তত 
কারকের ইন্বন স্বযংচল যাঁনের ৫০1৬০ মাইল চলনের পর প্রডিউপার সম্পূর্ণ 
পরিষ্কার করিয়া পুনরায় নৃতন ইন্ধন ব্যবহার করিলে কার্যোর অন্মুবিধা ও 
প্রডিউসারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
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ুদ্ধ-পূর্বব মডেল “ফো্ভ গাড়ীর” পুর্ণ কর্টিত চিত্র--১৭ সি 



তৃতীয় শিক্ষা 
অন্তর্ণাহ ইঞ্জিন বিশিষ্ট স্বয়ংচল যান £যান্ত্রিক উপায়ে গতি চালনাঁ- 

কারী অস্তর্দাহ ইঞ্জিনযুক্ত যানই অধুনা সর্বজন প্রিয়। ইহা! অতি হালকা 

| 

স্বয়্চল যানের স।সীর কাঠাঁম চিত্র (মূল অংশাবলী সহ) 

চিত্র-- ১৮ 



€মাটর শিক্ষক ৩২ 

যান হইতে ম্থককু করিয়া এমন কি বড় বড়লরী ও বাস প্রভৃতি চালন! 

করিতেছে । ছেটি হানে ছে'ট অংশ সমষ্টি এবং বড় যানে বড় আকৃতির 

যান্ত্রিক গতিচালক সমষ্টি ব্যবহৃত হয় মাত্র । 

এখন বিচার কর! য।ক, স্বয়ংচল যানের মূলে কিকি যাস্ত্রিক অংশ বা। 
সমষ্টি প্রয়োজন হয়। পূর্বে একটি খসড়া চিত্র-_-১৮ সহজে বুঝিবার জন্ত 
দেওয়া হইয়াছে 2 

মূল-সঞ্চালক বা ইঞ্জিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যানের সম্ভুখভাগে স্থাপিত 

হয়। ইঞ্জিনের সম্মুখভাগে রেডিয়েটার, ইঞ্জিন ও রেডিয়েটারের মধ্যবর্তী 

স্থবনে শীতলিকরণ পাঁথ। থাকে । ইঞ্জিনের ফ্লাই-হুইল ব্লীচ-সমস্তির মধ্যে 

পরিগণিত হয়। ক্লাচ শবের অর্থ ইঞ্জিনকে গিয়ার-বন্সা সাফটের লহিত 

সংযোগ ব1 বিয়োগ সাধনকারী অংশ। যানের চালক ইহার সাহায্যে 

আবশ্তকমত ইঞ্জিন চালু অবস্থায় যানকে চালাইতে বা! থামাইতে পারে। 

ক্লাঁচ-সমষ্টির দুইটি ভাগ--একটি ভাগ ইঞ্জিন ফ্লাই-হুইলের সহিত, অপরটি 
গিয়ার-বক্স সাঁফটের সহিত সংলগ্ন । চালকের ক্লাচ-ফুটপেডাল দ্বার 

উভয়ের মধ্যে হংযোগ ও বিয়োগ কার্ধ্য সাধিত হয়। যানের ইঞ্জিন ও 
গিয়ার-বক্স সাঁফট সংযোগকে ঘর্ষণ সংযোগ বল। হয় (চিত্র--১৮)। 

'আধুনিকতম মংযোগ সাঁধন তরল ( তৈল) পদার্থের গতিবেগ সাহায্যে 

সম্পাদিত হয় (চিত্র-১৯)। ক্লাচ হইতে গিয়ার-বক্স সাফটে ইঞ্জিনের 

গতিবেগ আসে, ইহা হইতে গতিবেগ কার্ডান সাফটের মাধ্যমে পৎচক্রুঘয়ে 
যাইয়। যাঁনকে চলন শক্তি দেয়-ইহাই বাম্ত্রিক গতি চালনা । গিয়ার- 
বক্সের মধ্যে গিয়ার-হুইলগুলিকে রাখার উদ্দেস্তা পথ-চক্রের গতি ও কর্ষণ 

শক্তির কমবেশী করা । যেখানে চাকা ঘুরাইতে বেশী জোরের প্রয়োজন 
বেমন যাঁনের স্থিত অবস্থা হইতে চলিতে বা উচ্চে উঠিতে হইলে এমন 

একটি গিম্লার সময়ের প্রয়োজন যাহাতে এ কার্য সাধন হয়। যখন যান 

. সমতল পথে বা উচ্চ গতিবেগে চলে তখন ভিন্ন প্রকার গিয়ার সমদ্বয়ের 
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প্রয়োজন হয় । গিয়ার বক্সের মধ্যে সম্মুখে চুলিবার জগ্ তিন ব1চাৰি গ্রাকার 

গিধার সম্ছয়ের ব্যবস্থার, ইহার! গিয়ার হাগ্ডেল মাধ্যমে সাধিত হয়। এইবপ 
৭ মো--৩ 
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সমম্বয়কে “শিয়ার-রেগিও' বলে। গিয়ার-বক্সের গিয়ার বদল দ্বার! যানকে 

ধম্চাৎ হটিবার ব্যবস্থাও করে। সম্মুখ দিকে চলিবার গিয়।রকে সন্মুখগামী 

(1০27৫ ) গিয়ার ও পম্চাতে হটিবার জন্ক পশ্চাৎগামী (8৪০1০/870 ) 

গিয়ার বলে। 

কাধ্যতঃ গিয়ার-বক্স পশ্চাতের ড্রাইভিং পথচক্রদ্বয়কে গতির কমবেশা 

, (ইঞ্জিনের গতির তুলনায় ) ও পশ্চাত গমনোপযোগী করে। পেট্রোল- 

ইঞ্জিনের সাধারণ গতিধেগ মিনিটে ২০* হইতে ৪০** পাক; এই 

গতিতে ইঞ্জিন, ইন্ধনের সম্পূর্ণ সদব্যবহার করে। গিয়।র-বক্স কো!ন কোন 

যানে ইঞ্জিনের সহিত বা নিকটে এবং কাহাতে ও ব। ডিফারেন্সাল গিরার 

বক্সের সহিত স্থাপিত হয়। ইহাদের সংযোগ সাধন কার্ডান-সাফ.ট 

(০87021-51)800 বা গ্রপেলার সাফ.ট দ্বারা ইউনিভাপণল জয়েন্ট সাহায্যে 

করা হয়। ডিফারেন্সাল গিয়ার (19166720621 0952: ) 'সম-কোণ” 

অর্থাৎ রাইট-এন্সেলে (0২৮-20816) ওয়ার্ম বা বেভেল গিরার দ্বার সংযুক্ত 

হয়| এই সমকোণ বা রাইট-এঙ্জেল গিয়ারকে ফাইনাল ড্রাইভ (হিঃ 

01৮5) বলে। গিয়ার-বক্স সাধারণতঃ সাসী-ফ্রেমের বা ইঞ্জিনের সহিত 

সংযুক্ত থাকে, এবং যেহেতু ব্রিয়ার একসেলকে (মেন শ্রিংএর সহিত সংযুক্ত 

থাকার) পথের অসরপতা হেতু উচ্চ নিচ করিতে হয় ও কাজে কাজেই 

এইরূপ অবস্থায় ঘুর্ণনগতি বইন করিতে ইউনিভাসণল কাপলিং ব্যবহ|রের 
প্রয়োজন। আর একটি ইউনিভাসণল-জয়েপ্ট কাডণান সাফ. টের বিপরীত 

সীগায় বাবহ্ৃত হয়, উহাতে শ্লাইডিং গতিদানেরও ব্যবস্থা থাকে, কারণ 

ফাইনাল ড্রাইভ নমষ্টি পিছনের মেন-শ্প্িংএর সহিত যুক্ত থাকায়, এ 

শ্রিংয়ের গতির ঘারা গিয়ার বক্সে, ফাইনাঁল-দ্র।ইভ সাঁফউট ও পশ্চাতের 

একসেল গঠন প্রণালীর একসিদ্ (০৩০৮৩ ) ঈষৎ কমে ও বাড়ে, সেইজন্য 

শ্লীইডিং ইউনিভাসণল বা প্লাঞ্জি-কাপলিং ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। 
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ফাইনাল-ড্রাইভিং সমষ্টির গঠন প্রণালীতে একটি সম্পূর্ণ একসেল না 
হয়৷ ছুইটি ব্যাক-একসেলের প্রয়োজন হয়, এই একসেলঘয়কে জ্যাক 
স্মফ.টও বলে। এই ছুইটি জ্যাক্সাফ.ট একটি গিয়ার সংযোগে চলে, 

এইরূপ গিয়ারিংকে ডিফারেন্দ্যাল-গিয়ার বলে। এই গিম্লারিংএর প্রয়োজন, 
যখন মোড় ফিরিবার লময় যানের একটি চাঁকাঁর গতিবেগ অপরটি অপেক্ষা 

কমবেশীর প্রয়োজন হয়, তখন এ ব্যবস্থার দ্বারা উহার সমাধান হয়। নতুবা! 

একটি একসেল হইলে এ সকল ক্ষেত্রে একটি চাঁকাকে যখন অধিক পথ 

ঘুরিতে হয় তখন অন্ত চাঁকাটির টাঁয়ার পথের সহিত ঘস্ড়াইয়৷ শরীপগ্র নষ্ট 
ও অযথা ক্ষর করিবে । যানের চলিবার ক্ষমতারও অপচয় হইবে। 

সাসী বৰ! চচেসিস (০955) _আমরা দেখিয়াছি যে, কোন কোন 
যান্ত্রিক অবলম্বনের পাহ।য্যে ইঞ্জিনের গতিবেগকে পথ-চন্র পধ্যন্ত লইয়া 
উহাদের ঘুর্ণন গতিবেগ সঞ্চ।র করিয় য।নকে চালান যায়, কিন্তু এখন 
পধান্ত কিভাবে ও কাহার »হিত এঁ সকল অংশ সমষ্টি সংযুক্ত হইয়। কার্ধ্য- 

করি হইয়াছে তাহা বল! নাই। এই নকল অংশ সমষ্টি মায় ইঞ্রিন একটি 

হান্ধা অগচ মজবুত ফ্রেমের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই ফ্রেমেই যানের 

বডি ও সংযুক্ত হয়। এই ফ্রেমকে চেসিস বা সাঁসী-ফ্রেম বলে। ইহাতে 

রেডিয়েটার ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স, সম্মুখের পথ-চক্র হয়, গ্রিয়ারিং-কলম ও 

গিয়ার সমষ্টি-_অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ভাবে “নাট-বোণ্ট' দ্বারা সংযুক্ত । 

সন্মুখের ও পশ্চাতের পথ-চক্তু নকল ইহার সহিত সরাসরি সংযুক্ত ন! হইয়া 
মেন রোড-শ্রিং সকলের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়, যাহাতে পথের অসরল অবস্থার 

ধাক্কা নিরসনে সক্ষম হয় । এই শ্রিংগুলির দুইটি সীমাই ফ্রেমের সহিত 

হিঞড-জয়েন্ট সহযোগে সংযুক্ত ; এইরূপ জয়েন্টকে স্তাকেল (81:8005) 
বলা যায়। স্তাকেলগুলির ক্রিয়া, শ্রিং সকল বখন পথের অসমতলতা! হেতু 
উচ্চ-নীচ অবস্থা প্র1প্ত হয় তখন উহাদের লম্ব মাঁপ কমবেশী হয়, এ সময়ে 
স্তাকেল জয়েপ্টের সাহায্যে কমবেশী হওয়ার সহায়তা করে। সম্পূর্ণ ফ্রেম, 
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পাঁওয়!র ইউনিট অর্থাৎ ইঞ্জিন ও উহার চলন »হায়ক সমষ্টি, গিয়ার-বক্পু, 

প্রপেলার সাফ.ট, ব্যাক-একসেল, সন্পুখের ও পশ্চাতের পথ-চক্র সকল, 

প্পিংইং পদ্ধতি ও ট্িয়ারিং-গিয়ার প্রণালী প্রভৃতি সকলের সমষ্টির মিলনকে 
সাসী বা চেসিস্ (01755518) বলে । সাসী নিজেই পথ চলন কার্যের পক্ষে 

স্বয়ং-সম্পন্ন । ইহাকে সম্পূর্ণ যানের স্তায় পথে চালান যায়। স্বয়ংচল 
যাঁন প্রস্তত করিয়!, নির্মেতা ইহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ঠ বডি বাদ দিয়াই 
পথে বাহির করেন। সাদী নির্মেতাঁরা অনেক সময় বডি বাদে সাণী বিক্রয় 

করেন ও ক্রেতারা তাহাদের রুচি অনুলারে বডি প্রস্তুত করাইয়া ল'ন। 

যদিও এখানে সাধারণ সাসীর কথা বলা হইয়াছে, তথাপি অধুনাতম সাঁগী, 
মূল দাপীর কিছু কিছু অদল বদল করিরা! কর] হইয়াছে মাত্র কিন্তু মূলতঃ 
উহ্থাদের কাধ্যগ্রণালী একই ধরণের, কিছুটা অংশের হেরফের করিয় 
প্রস্তুত করা হয় মাত্র । 

তাপ বাহিত ইঞ্ভিন বা মুলসঞ্জালক 
জস্প্প্জুলীর/ রে ন0 

2227774 তাপ ইঞ্জিনের 
পরি দুইটি প্রধান শ্রেণী 

যে, বথ-০) বহিরহ 
পন প্রণালী শ্রেণী, (২) 
পেগ | অন্তর্দাহ প্রণালী 
চপ শ্রেণী। বহিির্ছাহ 

চিনা প্র পা লী 
লাশে. তত - জা লী টেতি 

৮০ ঠা পানা পা রে চি (চিত্র ২০--- 2) 

রর টি উজ 2 ই ০০০৪ তাপ প্রস্তত বলার 
ও ই রী শামক পাত্রস্থিত 

মু এ এত ই জলকে বাহির 
ঘর | হইতে তপ্ত করিয়া 

চিত্র-২০ (18) চাগ্যুক্ত বাষ্প বা 
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টিম (90522) গ্রস্তত করে ও প্রয়োজন মত পাইপ লাহায্যে এ চাপযুক্ত 
বাম্পকে ইঞ্জিন-সিলিগারের মধো লইন্া সিলিগ্াঁর মধ্যস্থিত পিষ্টনকে বাষ্প 
চাপ দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া পিষ্টনক্ষে গতিবান করে। আধুনিক এই 
প্রকার বহি ণহ ইঞ্জিন বাম্পচাপ, পিষ্টনের উভয় দিক হইতে পরপর কার্য 
করে বলিয়া এইরূপ ইঞ্জিণকে “দ্বিপ্রান্তিক” কাধ্যকরি ব1 ভব্ল «কটিং 
রেসিপ্রোকেটিং এক্সটানণল কর্াশ্চান ইঞ্জিন বলে। বয়লারের ট্রিন য্দি 
সর।সরি ঘুর্ণন উপযোগী চক্রের ব্লেডে দিয়! উর ঘূর্ণনগতি সঞ্চার করে 
তাহাকে রোটারী-ইঞ্জিন ব। টিম টারব ইন (966৪027৮7955৩ ) বলে। 

অন্ভর্জাহ প্রণালীঢেতে কার্ষ)করি ইণ্তিন-যে সকল, 
ইঞ্জিনে মুল-পসিপিগারের মধ্যে ইন্ধনে অগ্রি সংযোগ উগাকে বিস্ষ।শিত 
কারয়। ত।প ও চাপ প্রস্ততে দিলিগারের মধ্যস্থিত পিষ্টনকে ধাক্কা 1841 
উহার গতিব্গে সঞ্চার করে, তাহাকে অন্তদ্রণং (চিত্র--২৩ [1] ভ্রষ্টব্য) 
ইঞ্জিন (11765171091 90201090505010 1077216) বলে। এই শ্রেণীর 

ইঞ্জিন রকম।রী তরল ব। বায়বীয় ইদ্ধন ব্যবধার কর।য় ইন্ধনের নামানু- 
সাঁবে_(১) গ্যাস ইঞ্জিন (২) গ্যাসেলিন ব। পেট্রোল ইঞ্জিন (৩) জ্ুড- 
অয়েল বা মেমা ডিসেল ইঞ্জিন (৪) ডিদেল ব। কন্প্রেধান-ইগনিসান ইঞ্জিন 
ইত্যা,দ নামে পরিচিত । রা পকলেই যখন মুল-গিলিগারের মধ্যে 
যত।য়াতকারি পিষ্টন পদ্ধতিতে নিমিত তখন ইহার্দের রেপিপ্রোকেটিং 
ইঞ্জিন বল । ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [পষ্টন ও মিলিও।রর এক প্রান্তে 

কাধ্য করে বলিদ্া ইহাদের 'একপ্রান্তিক' ০রোস০্প্রাঢকটিং 
(91121৩2০008, 1501010908,006 50815 ) ইঞ্জিন বলে। পেট্রোল 

প্রভৃতি সহজে ইন্ধন-গ্যাসে পরিণত উপযোগী তরল ইন্ধন, সাক্সান- 
গ্রডিউসাঁর গ্যাস ব1 জ্ুড তরল ইন্ধন ব্যবহারকারী কম্প্রেসান-ইগ.নিসান 
ব1!ডিসেল ইঞ্জিন পথ-চালিত স্বয়ংচল যানের মুলপঞ্চালক বা ইঞ্জিন । 
অধিক।ংশঈ আধুনিক হ্বয়ংচল ধানের ইঞ্রিন একপ্রান্তিক (5101৩ ৪০108) 
কাখ্যকরি। (গিলিগুারে মন্তকাংশে যাহাতে কন্বাশ্চান চেম্বার আছে 
ও উহা মন্পূর্ণ অবরুদ্ধ) । এই কম্বাশ্চান চেম্বারে প্রবেশের জন্য তিনটি পথ 
আছে; প্রথমটি অশ্নিদ্ফুলিজ সংযোগের প্লাগ স্থাপনের জন্য ও অপর ছুটির 
একটিতে ইন্ধন-গ্যাঁদ প্রবেশের পথ ও অন্তটি ব্যয়িত গ্যাস নির্গমের পথ। 
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এই ছইটি পথই দ্বার মাধামে নিয়ন্ত্রিত, উহাদের নাম ইন্লেট ও একজই্ 
ভাল্ভ, প্রয়োজন কালে উহারা যাস্ত্রিক সাহায্যে খুলে ও বন্ধ হয়। 

অন্তর্দীহ প্রপালীর ইঞ্ডিচেনর ভ্রিয়াচত্র-_হুয়চল 
ধানের অন্তদশহ মুলসঞ্চালক বা ইঞ্জিন সকল অধুন। প্রায় সকলেই বিউ-ডি- 
রৌচাস (9০-০৩-7২০০1)%3) ক্কিরাচক্র অনুমাঁণে ও “অটে! সাইকেল 
গ্রাণালীতে কার্য করে। 

বিউ-ডি ১ গাকৃপান 

রোচাস ২ কন্প্রেমান্ 

সংখ্যাচক্রের ৩ এক্সপান্গান্ 

কার্য চিত্র ৪ একজষ্ট 
চিত্র-_২১ 

আট! মই কল প্রণালীর কাধ্যক্রমে একটি মন্ডকাংশ ুক্তু সিলিগুার 
(95110 007) ও «বটি পন বাবহত হয়। প্রথমতঃ সিলিগারটির 
মণ্ডকাংশ এবং সিলিওারের যে তংশে পিষ্টন ২স্পুর্ণ বাহিরে থাকায় ষে স্থান 

হয় উহ ইন্বন গ্যাসে পুরণ করিতে হয়। ছ্িতীয়তঃ সিলিগার ও কম্বাশ্চান 

চেম্বারে আবদ্ধ ইন্ধন গ্যাসকে আয়তনে মুত্র করিয়া উহার চাপ ওতাপ 

বৃদ্ধির ওয়োজন হয়। তৃতীযতঃ ইন্বন-গ্যাসের তাপ ও চাপ বৃদ্ধির ফলে 
এঁ গ্যাসে অগিশ্বুলিজ হংযোগে উহা পুড়িয়া গ্যা্ের তাপ ও চাপ অত্যধিক 

বুদ্ধি পাইঠ গিউনটির গতিতেগ হঞ্চার কার। ত্র গতিবেগকে পিষ্টনে 
কক্সাগতি (10378601017) সংযুক্ত কনেবটিং-ব্ড সাহায্যে ক্র্যাক 

»ফ.ট নামক অংশের ক্রাঙ্ক ও ক্র্যাঙ্ক-পিনের গাহায্ে ক্র)াঙ্ক সাফ টকে 

ঘূর্ণন গতিবেগ দেয় ও এই গতিবেগ ছারা রকমারি কাধ্য করান হয়। 

ইহাষ্ট ইঞ্জিনের কাধ্যকরী ক্ষমতা (7:০৫: 5705) 1 চতুর্থতঃ জালানী 
ব। ইন্ধন্-গ্যাঁস পুড়িয়া উহার শি ক্ষয় হইল এশ্ভি-কায়িত বা তবস্দণ্য 

গ্যাসের বহিষ্কারের প্রায়াজন হয়। ইহাই “অটে। সাইফেল” কাঠ্ক্রম 



২০৯ মোটর শিক্ষক 

প্রণালীর ক্রিয়াচক্ত । এইরপ ক্রিয়াচক্রু পুনংপুনঃ ক্রমান্বয়ে সাধিত হইতে 
থাঁকিলে ইঞ্জিন চলে ও উহার দ্বারা কর্মশক্তি পাওয়া যায়। 

এ ইরপ ক্রিয়ণচক্র অনুসারে কাধ্য করিতে হইলে ও ইঞ্জিনকে শ্বং সম্পূর্ণ 
১ইতে হইলে উহার নিজের চলিধার উদফ্োঁগী কতকগুলি অংশ বা অংশ 
সমগ্রির সাহায্যের প্রয়োজন হয় 
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ভি 

অট্টো পদ্ধাভি-বো-ডি-রোচাস বাঁ অটো! পদ্ধতির বিশ্যত্থ 
হইতেছে যে, জালানী গ্যাদকে চাঁপ প্রদানে স্বল্লায়তন (001001655 ) 
করা। ইহ বুঝিতে হইলে এই পদ্ধতিতে কাধ্যকরি কলকজা বিশিষ্ট 

একটি সরল গঠনের “ইঞ্জিন-চিত্র' হইতে অটোমোবাইলে যে সকল ইংরাজি 
নাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ। জানিতে হইবে ও তাহাদের কাধ্যি- 

কলাপও লক্ষ্য করিতে হইবে । চিত্র-২২তে একটি সরল এক সিলিগার 
যুক্ত “এক প্রীস্তিক” কার্যকরি অন্তদ্শীহ (17057051 00201955000) ) 
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ইঞ্জিনের কলকব্জার নক্সা ম।ভ্র। ইহাতে একপ্রান্ত বন্ধ একটি সিলিপার 

'াছে (1), এবং উহ্বার মধ্যে একটি একসীম! বন্ধ চোঙ্গাকৃতির পিষ্টন 

'আছে (2), যাছা সিলিগারের এক প্রান্ত হইতে অপর গ্রান্ত পধ্যন্ত চলাচল 

করিতে পারে। পিষ্টনের এইরূপ পরিগিত দৌড়কে ফ্রক (919%6) 
বলে, অর্থাৎ পিষ্টনৈর একবার যাতারাতে দুইটি ষ্রোক হয়। পিষ্টানর 
পরিমিত সামার মধ্যে দৌড়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রন ও উহ।র যাতায়াত গতিকে 

ঘৃর্ণন গতিতে রূপান্তরিত করিতে পিষ্টনের সহিত বন্ড সংযোগ (00108০- 

10150) করিতে একটি পিন ব্যবহৃত হয়, উহাকে 'গাজন-পিনঃ না পিষ্টন- 

পিন (9902501) 02 /750 1012 ) (4) বলে। একটি রড, যাহার উভয় 

সীমাতেই পিন ও বেয়ারিং আছে ও উহার ছর। পিষ্টন-পিন ব1 গাঞজন-পিন 

ও ক্র্যক্ষ-পিন সংযুক্ত হয়, উহাকে কনেকটিং রড (3) বলে। ক্র্যাঙ্ক 

সফট (9) একটি স্থায়ী ভ।বে সংযুক্ত বেয়ারিংএ থাকায় এবং ক্রযান্ক (8) ও 

ক্রযক্ক পিন (9) ক্রযাঁঞ্কের সঠিত এমন অবস্থায় সংযুক্ত যে পিষ্টনের যাতায়াত 

গতি ক্র্যাঙ্ক সাফ.টে ঘূর্ণন গতিতে পরিণত হইয়া উহ!কে ঘুরাইতে সক্ষম 
হয়। ক্র্যাঙ্ক-সাফ.টের সঠিত সর্ধবদাহ একটি গুরুভার বিশিষ্ট চক্র বা ফ্লাই 

হইল দুঢ় সংযুক্ত থাকে (বিশেষতঃ এক বা ছুই সিলিগার যুক্ত ইপ্জরিনে। 

ইহার সম্বন্ধে পরে আচলাচিত হইবে )। 

চিত্র--২২তে দেখ যায়, তীর চিহ্নিত দিকে যদি ক্র্যাঙ্ক সাফটকে 

ঘুরান যায়, তবে সিলিগারের মধ্যে পিষ্টনটি যাতায়াত করিতে থাঁকিনে। 

কনেকটিং রডের ঢুই সীম!য় কল্সাগতি গাকাঁয় ইহ! সম্ভব হইয়াছে । কনেক- 

টিং-রডের যে সীমা পিষ্টন*পিনের সহিত সংযুক্ত তাহাকে স্মল-এণ্ড (5) ও থে 

সীম। ক্রযাঙ্ক-পিনের সহিত লংযুক্ত শাহাঁকে বিগ.-এগু বেয়াদিং বাল (7) | 

আব।র ষদ্দি পিষ্টনকে যাতায়াত করান যায় ক্র্যাঙ্ক-পিন ও ক্র্যাঙ্কের 

বিশেষ অবস্থিতির জন্ঠ ক্র্যাঞ্চ সাফ.ট তাহার বেয়ারিংএর মধ্যে থুরিবে 
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অটো প্রণালীর ক্রিয়া পদ্ধতিতে, পিষ্টন ক্কযান্ব-সাঁফ.টের প্রতি ছুই 
পাকে ( £৩৮০]18110 ) বা চাঁরিটি ফ্রোফের মধ্যে একটি মাত্র ঠ্রেকে 

গতিবেগ শক্তি” পাইয়। থাঁকে। সেই কারণে “অটো -সাইকেল'কে চারি- 

ফ্রক” কাধ্যকরি পদ্ধতি বলে। অপর তিনটি ট্রোকে ক্ত্যাঙ্ক-সাফ.ট 

ংলগ্রিত গুরুভার যুক্ত গ্শই-হুইলের মোমেপ্টাম (70502067081 ) দ্বারা 
পিষ্টন ও কনেকটিংরডের চলাচল গতি বাচাল রাখে । অতএব অটো 

সাইকেল ক্রিয়াঁচক্রের চারিটি প্রোকের মধো একটি মাত্র গ্রোৌকে ক্ষমতা 
উৎপাদন হয় এবং আর তিনটি ষ্রোকে কোন ক্ষমতা উৎপাদন হয় না 

অধিকত্ত পিষ্টন ও কনেকটিং রডকে চাঁলাইবার জন্য পাওয়ার [ষ্টৌকের 

শক্তির কিছুটা ক্রিয়াঁচক্র সম্পূর্ণ করিতে ক্ষয় ছয়, সেইহেতু এই ্ রোক 

তিনটিকে অলস বা আইডেল (8016) গ্রৌকে বলে। . অটে! সাইকেল 
ক্রিয়াচক্রের পিষনের চারিটি ফ্রোক যথা ৫ 

১। সাকলাঁন (99০০7, ) ইন্ডাক্স।ন বা চাঞ্জিং ফ্রক । 

২। কন্প্রেসান (০০277595197) ) গ্যাস সক্কোচক স্রৌক। 

৩। ফায়ারিং ও এক্সপানসান (12%575107 ) স্রোীক । 

(ইহাই পাওয়ার (2০৬৩) স্ত্রোক ) 
৪| একজট্ (71023. ) বা ব্যয়ীত গ্যাস স্রোক । 

(১) সাকৃসান ট্রোক ( প্রথম ট্রোক )--পিষ্টন যখন সিলিগারের উর্দ 

সীম! অর্থাৎ মস্তকাংশ হইতে নিয়ে নামিতে থাকে তখন উহ ইন্ধন-গ্যাস 

গ্রবেশ পথ দিয় ইন্ধন-গ্যাসকে সিলিজারের মধ্যে শোষণ করে, এই সময় 

গ্যাস প্রবেশের পথের দ্বার ন। ভাল্ভ (1016 21৮৩ ) খুলিতে আর্ত 
করে এবং এই সময ব্যয়িত গ্যাস নির্গমের পথ-দ্বার €6152086 ৬৪1৩ ) 

কুদ্ধথাকে। পিষ্টন সম্পূর্ণ নিয়ে আসিলে গ্যাস প্রবেশের দ্বার ব! ভাল্ভ 

রুদ্ধ হইয়া যায় এবং বায়িত গণাঁস বতির্দমের পথ-দ্বার সেই সময় রুদ্ধ থাকায়, 
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'শোধিত ইন্ধন গ্যাপটি সিলিগুরের মধ্যে অবরদ্ধ হয়। ইহাই প্রথম ব। 

*১/9//61 
/7/415 চি 

(1)47170/051077, 

চিত্র- ২৩। সাকৃসান গ্রোক ) 

সাকৃম|ন “ষ্টাক। চিত্রে-২৩ দুই গঃনের সিলিগাঁরের নব্ডা দেখান হইয়াছে । 

ইহার] “[”ও4 দিলিগ্ডার হেড যুক্ত । অ|বার আর একপ্রকার সিলিগার- 

হেড গঠিত হয়, তাহাকে “7? হেড টাইপ বলে। চিত্রদ্য়ে আরে! দেখান 

হইয়াছে, ইন্লেট-ক্যাম দ্বারা ইনলট ভণল্ভ খুলিয়া যাইতেছে ও পিষ্টনের 

নিষ্নগতি হেতু ইন্বন-গ্যাস ইন্লেট পথ দিয় সিলিগারের মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে । আ'রো| দেখা ষাইতে.ছ যে এই সময় একজষ্ট ভাঁল্ভ *ম্পূর্ণ 

রুদ্ধ আছে। এই প্ট্রোক সম্পন্ন করিবার সময় ক্রাযাক্*-পিন ১৮০* পথ 

অতিক্রম করে তাহাতে ক্র্যাঙ্ক সাফ অর্ধ পাক ঘুরে। 

২1 ছ্িতীক্স বা কশুপ্রসান ত্রীক -_এই দ্রৌীকে পিষ্টন 
সিলিগারের উর্ধ সীমানার দিকে অর্থাৎ কম্বাশ্চান চেম্বারের দিকে যাইতে 

থাকে। এই সময় ইন্লেট ও একজষ্ট উভয় ভাল্ভই বন্ধ থাকায়, 
নাকৃসান ষ্টেঠীকে শোষিত ইন্ধন-গ্য।সকে পিষ্টনের উদ্ধগতি হেতু সন্ক্চিত 
করিতে থাকে, ফলে এ গ্যাস কণ্বাশ্চান-চেগ্ধারের মধ্যে সম্ক,চিত অবস্থা হেতু 
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তাপ ও চীঁপঘুক্ত হটর। নিক্ষে(রণের উপযোগী হয়। ( চিত্র--২৪) 

2) 00717765510, 

চিত্র-২৪ ( কম্প্রেসাঁন স্রোক) 

উভয় নন্সা/য় দেখা বাইতেছে যে ক্যাম দুইটির স্থিতির ব্যবস্থার দরুণ, 

ইন্লেট ও একজষ্ট ভাঁল্ভ ঢইটি বন্ধ আঁছে ও অবরুদ্ধ ইন্ধন-গ্য।স চাপপ্রাপ্ত 
ও উদ্ম হইয়! আছে । ইহাই কম্প্রেসান ট্োক। চিত্রে বামদিকের নঝ্স।য় 

কন্প্রেসান ক্রিয়। সম্পূর্ণ হইয়াছে, ও ডানদিকের নক্সায় কন্প্রেসান কিয়! 

সুরু হইয়াছে দেখান হইয়াছে । উভয় পক্সায় স্পাঁকিং-প্রাগও দেখান 
হইয়াছে । কণ্প্রেসান ক্রিয়। শেষ হইব। মাত্র উহা'ত স্পার্ক প্রাগ সাহায্য 

বৈছ্যুতিক শ্ক,লিঙগ সংযোগে বিদ্ফোরণ কাধ্য সমাধা করিবে। এই ষ্ট্েএোকে 
্র্যাক্ক-সাঁফট আরে। অন্ধ পাঁক ঘুরে । অতএব সাঁক্সান ও কন্প্রেসান 

ষ্টে ঠক ছুইটিতে ক্রাযাঙ্ক াঁফটে র পূর্ণ এক পাক দুর্ণন হয় অর্থাৎ ৩৬০২ | 

৩1 উগনিসান, "পাওয়ার ব। এক্সপাহ্নান 

ক্রোক-স্ফুলিঙ্গ ছার ইন্ধন-গ্াস বিক্ষোরণ হেতু পিষ্টনকে কন্বাশ্চান 

চেম্বারের দিক হইতে নিয়দিকে অর্থাৎ সিলিগ্ডারের নি সীমায় ঠেলিয়া দিয়া 
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গ্যাস তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে। ইহাই কাধ্যকরি শক্তি উৎপাদক 

স্টেশক। চিত্র-_-২৫ ইহাতে ক্রাান্ক সাফ টের ৪৪** ঘুর্নন হইল। 

ইন্ধন গ্যাস 

বিক্ষোরণের 

চাপে পিষ্টনের 

| গতিবেগ কনে- 

| +" কটং রডের 
| স|হাধো প্রাক্ছ 

পিনে প্রদানে 

্ উনার দ্বার। 

চিত্র_২৫ (ফায়ারিং ও এক্সপান্সান ষ্টোক ) কে ঘূর্ণন গতি- 

বেগ দান করে। এই গতিবেগ এত অধিক যে, সেই গাঁতিবেগ বাহিরে 

কাঞ্চ করিবার ও ইঞ্জিনের নিজের অপর তিনটি প্রোক সম্পাদন ক্রিয়া করিতে 

সক্ষম হয়। সেই হেতু এইট ষ্ট্োকেকে “ক্ষমতা -প্রদায়ক-স্টেটক (1১০৫1 
30016) বলে। পিষ্টনের বহির্গমনের কালে, সিলিগারের মধ্যে ইন্ধন 

গ্যাস প্রবেশের ও ক্ষমত।-বায়িত গ্যাস নির্গমের উভয় পথই বন্ধ থাকে । 

এই সময় ক্র্যাঙ্ক সাফ ট দ্বিতীয় পাকের প্রথমাদ্ধ পাক ঘুরে এবং পিষ্টন 
সিলিগাঁরের সর্ব্ব নিয় শীমায় অবস্থান করে। চিত্র--২৫ দেখান হইয়াছে । 
প্লাগ বারা সঙ্কচিত উদ্ম গ্যাসে অগ্নি সংযোগে গ্যাস বিস্কারিত হইয়া 
পিষ্টনকে ধাক্কা নিয়! সিলিগারের বহিসীমার দিকে যাইবার গতি সথ্র 

করিয়াছে। এই ্টেকে ইন্লেট ও একজষ্ট উভয় ভাল্তই বন্ধ আছে। 

ক্যামঘ্বয়ের অবস্থিতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে । স্পাকিং প্লাঙগে অগ্নি 

ক্ষুলিঙ্গ দেখা যাইতেছে, ক্তযাঙ্ক-পিনের ঘুর্ণনগতি, ঘড়ির কাঁট।র অনুরূপ 
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তীর চিহ্কে মেখান হইয়াছে । বাম দিকের নল্মায় ইন্লেট ও একজই পোউ- 

দ্বয় এক স্তরে আছে, এবং ডান দিকের নল্সায় ইন্লেট পথ ও ভাল্ভ 

মিলিগারের মন্তকাংশে এবং একওষ্ট পোর্টবা পথ ও ভাল্ভ পিলিগার 

রকের গাত্রে দেখান হইয়াছে । 
৪1 একজইউ ক্রাক- এই ষ্টৌকে পিষ্টন গিলিগারের ভিতর 

সীমায় অর্থাৎ কম্ব।শ্চান সীমায় যাইতেছে ও শক্তি-ব্যয়িত অবর্থণ্য গ্যাস 
গ্যাস বহির্গমের পথ-দ্বার বা ভাল্ভ খুলা থাক|তে উঠাকে বাহির করিয়া 

দিতেছে । এই সময় ইন্ধন-গ্যাস প্রবেশের ভাল্ত বন্ধ অছে। 

8৪৬৬৪ জাগি 

78407 ০85 ্ 

ইরা 

(৫4) 61845 

অটে! তয় চক্তে প্রথম ট্টোকে ইন্ধন গ্যাপ প্রবেশ করাইতে পিষ্টনকে 

শক্তি ব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয় ষ্টেোকে পিষ্টনের ঘ্ব।রা ইন্ধন গ্যাসকে 

সঞ্চচিত করিতে উঠাঁকে শক্তি ব্যয় করিতে হয়। (চিত্র--২৪) দেখান 

হইয়াছে শক্তি বায়িত গ্যাস অর্থাৎ একজস্ট ভাল্ভ পথ দিয়া নির্গত 

হইয়াছে । এই সমথ হন্,লট ভ।ল্ভ বন্ধ আছে ও একজস্ট ভাল্ভ খুল! 

আছে। নক্মায় কন” অবস্থিতি হইতে বুঝ। যাইবে । এই ষ্রো কে ক্রুযান্ক 

সাফ দ্বিতীয় পাপে শব অন্ধ পাক দরে। এইরূপ তিয়াত্ত সংধন 
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পিষ্টনের চারিটি ফ্রৌক (দুইটি উদ্ধগতি ও দুইটি নিক্লগতি) প্রয়োজন হয় 

তাগাতে ক্রাযাঙ্ক পাফ.ট দুইবার ঘুরিয়। ৭২০* পথ অতিক্রম করে । 

ফ্লাই-হুইল (£1)-11)651)__তৃতীয় অর্থাৎ পাওয়ার ট্রোকে হঠাৎ 

শক্তি বেগ প্রস্তত হইলে উহাঁকে ধারণ করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা, এবং যথন 
কোন শক্তিবেগ না থাকে তখন ফ্লাই-হুইলে সঞ্চিত শক্তির দ্বার অপর 

তিনটি ফ্রক সাধনের জন্য গতি প্রদান করাই ইহ! স্থাপনের উদ্দেশ্য । 

এইরূপ ক্রিয়াচক্রের পুনরাবুত্তি করিতে প্রতিবার ইন্ধন প্রয়োগের 

ব্যবস্থা, ইন্ধনে অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা, যাক্ত্রিক গতি হেতু ঘর্ষণ ক্ষয় 
নিবারণের জন্য বিভিন্ন অংশে পিচ্ছিলকরণ ও শীতলিকরণ ব্যবস্থা, ইন্ধন ও 

প্রঙ্জলনে ইঞ্জিনের শব নিবারণের ব্যবস্থা এবং মূলসধ্চালকের গতিকে 

'আরত্বাধানে রাখ।র ব্যবস্থা কর প্রয়োজন । এবং ইঞ্জিনের যান্ত্রক অংশ" 

গুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে নিয়মিত সময়ে ইন্ধন শোষণ, অগ্নি 

সংযোগ, সকল গঠিনাল অংশগুলিকে পিচ্ছিল করণ এবং ইন্ধন প্রজ্বলন 

ঘবার। উত্তপ্ত অংশগুপিকে বায়ু বা জল দ্বারা শীতল রাখার কাধ্য যেন 
নিয়মিত ভবে সাধিত হইতে পারে। 

“টু-ত্রাক” ইঞ্ডিন (0/০-5৮০৮০ )--অটে। বাচারি টেক 

কাধ্য প্রণালীর ইঞ্জিন ব্যতাত আ'রো এক প্রণালীতে কাধ্যকরি ইঞ্জিন 
আছে উহাকে ছুই ষ্টে]ক প্রণ[লীতে কার্ধাকরি ইঞ্জিন বলে। ইহারা জ্্যাক্ক 

সাফ.টের এক পাক মাত্র ঘূর্ণনে সম্পূর্ণ ক্রিয়চক্ত সম্পাদন করে। ইহাতে 
ভাল্ভের কার্ধ্য পিষ্টনের বারই গাধিত ইয়। এই ইঞ্জিন অধিকাংশ মোটর, 

সাইকেলে ব্যণহৃত হয় । ইহার শীতলিকরণ প্রথা বায়ুর ছারা! উহার গাত্রে- 

স্থিত রেডিয়েটিং ফিন্স ঘারা সাধিত হগ। 'ডুগাঁল ব্রার্ক' এই ক্রির্বাচক্ত 
কাধ্যকরি করায় ইহাকে ক্লার্ক সাইকেল ইঞ্জিনও বলা যায়। 

ছুই প্রোক ইঞ্জি;নর গঠনে একটি সিলিগার ও একটি পিষ্টন আছে, 

পিষ্টনটার শির দেশে একটি ছোট প্রাচিরাকার প্লেটে আছে তাঁহাকে 
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ব্যফেল প্লেট? বলে। পিষ্টনটি চারি ফ্রোক ইঞ্জিনের স্তায় কনেকটিং-রড 
দ্বারা ক্র্যাঙ্ক পিনের সহিত সংযুক্ত, এই ইঞ্জিসের ক্র্যাঙ্ক-কেস সম্পূর্ণ আবদ্ধ 
এবং এই কেসের সহিতি একটি অটোম্যাঁটিক ভাল্ভের মাধ্যমে ইন্ধন সর- 
বরাহের জন্য একটি কারবুরেটার ফিট কৰা হয় 

চিত্র-_২৭ (ছুই ষ্টেৌিক ইঞ্জিন) 

মর্ষোচ্চে ব ভিতর শীমায় যায় তখন কন্বাশ্চান-চেম্বারে চাঁপপ্রাপ্ত ইন্ধন- 

গাখদ ( প্াকিং প্ল'গ হইতে অগ্নি স্ুলিঙ্গ নির্গত হওয়ায়) বিহ্ষারিত 

ছুই ত্রীক ইঞ্জিনের _ক্রিয়াচত্রু 

ইঞ্জিনের কার্ধাবলী- পিষ্টন 
যখন সিলিগারের মধ্যে উপর দিকে 

উঠিতে থাকে. তখন পিষ্টনের শির- 

দেশস্থিত ইন্ধন-গ্যাস চাপপ্রাপ্ত ব' 

কম্প্রেমড হয়। ইহার ক্ত্যাঞ্চ-চেম্বার 

সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হওয়ায় এই সময় উঠ।র 

মধ্যে কিছুটা ভ্যাকুয়াম প্রস্তুত হইয়] 

কাঁরবুরেটার হইতে ইন্ধন-গ্যাপ শোবণ 

করে, গ্যাস প্রবেশের পর অটোম্য1টিক 

ভাল্ভ বন্ধ হয়| যাঁয়। পিষ্টন যখন 

৮1৯৫1 

এই তিনটি নক্সা হইতে ছুই ট্রোক ইঞ্জিনের ক্রিরা পদ্ধতি বুঝা যাইবে 
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হইয়। পিষ্টনকে নিয় দিকে ঠেলিয়! দেয়, সেই সময় ক্র্যাক চেথ্বারস্থিত ইন্ধন 

গ্যাস চাপপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং যখন পিষ্টন সিপিগারের নিয়ন্তরে আস 

মেই সময় উহ! একজস্ট পো খুলিয়া দেয় ও তাহ! দিয় ব্যয়িত গ্যাস 
4 61)2090) বাহির হইয়া ঘাঁয়। পিষ্টন সিলিগারের মধ্যে আবে একটু 

নীচে নাগিলেই চেম্বারস্থিত কপ্প্রেসড ইন্ধন-গ্যাস এই পথের বা ইন্লেট 
পোর্টের সঠিত চেম্ব।রের সংযুক্ত থাকায়, সিলিগুারের মধ্যে প্রবেশ করে ও 

পিষ্টন মন্তকন্থিত বাফেল্-প্লেটেব দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়া! বাঁকি একজস্ট 

গ্যাসকে সিলিগার হইতে বাহির করিয়া দিয়া নিজে সেই স্থান অধিকার 

করে। “এইরূপ ছুই স্োকে ব। ক্র্যাঞ্কের এক পাকে উঠার ক্রিয়াঁচক্র সম্পূর্ণ 

হয়। ছুই ট্্রোক ইঞ্জিনের পাঁরকত চারি গ্রৌক ইঞ্জিন অপেক্ষা কিছু 

কম এবং ইহাঁর কলকজার বিশেব কোন জটিলতা নাই । ইহার] ছুই-চারি 

সিলিগারযুক্ত ও হইয়া থাকে এনং উহাদের পোর্টের ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারের হয়। 

ক্ঞ্প্রসানইগনিসান-ইঞ্জিন বা ভি০সল 
সাইতঢ্কেল'_-এই প্রণালীতে কার্যকরি ইঞ্জিনের ক্রিয়াচক্র__ প্রথম বা 
সাকসান গ্্রোকে ইন্ধন-গ্যাস না লইরা কেবলমাত্র পরিশ্রাভ বায়ু শোষিত 
হয। দ্বিতীয় ষ্টে।কে এ বারুকে পিষ্টন দ্ব।রা বিশেষ রূপে (১১৬ বষ্প্রে 
সান রেগিও ) সক্ষোচ করায় এ বাধুব চাপ ৪৫০ হইতে ৫০০ পাঃ বর্গইঞ্চি 

প্রতি 5য়, এ অবস্থার উহার তগুতা ১০৯০: ফাঃ হয়। এই মুহূর্তে বিশেষ 
রূপে প্রস্তুত তৈল-পাম্প ও নঙল দ্বার! &ঁ তাঁপ ও চাপযুক্ত বানুতে ইন্ধন 
তৈলানস্থ।তেই “প্র” আকারে প্রবেশ করাইলেই উহা সিলিগারের মধ্যের বাধ 
তাপে জলিতে থাকে ও চাপের বৃদ্ধি পায়। (তৃতীয় ষ্টো কেট) এ চাপ দ্বারা 
তাহাতে ওই গ্রৌকে পিষ্টনকে ঠেলির দিয়া গতি বেগ শ্যন্টি করে 
ইহ|ই এই প্রণালীর পাওয়ার গ্রোক। চতুর্থ ফ্রোকে শক্তি ব্যগ়নিত গ্যাস 
একজস্ট ভাল্ভ লাহায্যে বহির্গত হয়। ইহাই “ডিসেল-সাইকেল'। ইহার 
বাধু ইন্লেট ও একজস্ট ভাল্ভের কাধ্য গ্রণালী ঠিক অটে-সইকেল 
প্রণালীর ন্যায় । (বিশেষ বিবরণ গ্রস্থকারের “ডিসেল ইঞ্জিন শিক্ষক? দ্রষ্টব্য) 



চতুর্থ শিক্ষা 

একপ্রান্তিক “[* টাইপ ইঞ্জিনর কম্তিত নক্সা 
চ ৬ 09018 

জংশ 
হয হা 

১৬) পি স্পস টু ৃশ্রারগেগগ্চাশল্প এ ভালিক_ 

০২0 4) সিলিপার, 
8২ 4 রন শো সহ ৫ 

বত, ২ 4 (5) পিষ্টন, 
ৰ ২10) 

27181. ভ' (০) পিষ্টনদিং 
রর রং রি 

ত ২ ঢা (9) গাজন-পিন, 

্ ০ (6) গাজনপিন বুস, 
/ 

॥ 

| টং 1 (6) কনেকং 

রে ১১২. ২ রড, (6) কনেক- 

২ টবে (৬. 

6৮ টিং-রড বিগ-এও 

৯. ৰা, রি বেয়ারিং উহার 

শে মধ ক্রাঙ্ক-পিন, 

€7) ত্র্যান্ক-সাফ ট, 
নি 

0) ক্র্ান্ক-ওয়েব, 

(1) কুলিং ওয়াটার 

টে জ)াকেট, ()ভাল্ভ 

চিত্র- ২৯ ইহা একটি জল দ্বারা শীতলিকরণ ইপ্তিন। (৫) ভাল্ভ শ্রিং 
প) ইন্লেট পোর্ট, (৭) ক্ঠাম-সাফট ও ক্যাম, (০) কাম-সাফট পিনিয়ান, 

৫৯) ক্রাঙ্ কেদের উপর পাল্লা, (2) ক্রাযান্ক কেদের নিম্-পাল্লা, (ি) ত্রাঙ্ক কেম কভার, 

(5) ট্যাপেট, €) একজইট পোর্ট, (৩) ভাল্ভ কাপ, (%) ল্পার্ক-্ল্যাগ। 

($/) কন্প্রেসীন বা কথাশ্চান চেচ্গার। 

৭ মো-_-৪ 
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আধুনিক চারি ফ্রক প্রণালীতে কাধ্যকরি ইঞ্জিন সকলের প্রচুর গতিবেগ 
সাঁধন সম্ভব হইয়াছে তাহাদের সিলিগারের মন্তকাঁংশের গঠনের উপর | 
মন্তকাংশে অর্থাৎ কন্বাশ্চান চেগ্বারে যত কোটর (0০০16) বা অযথা 
স্থান থাকিবে ইন্ধন গ্যাসের গতি ততই মন্থর হইবে ও গ্যাসের ধীর বিক্ষে।রণ 
ক্রিয়া হইবে । “7” হেড টাইপ ইঞ্জিনে এই সকল দোষ বিদ্যমান, সেই হেতু 
ণু. টাইপ “রিকার্ভো” কম্াশ্চান চেম্বারে ইন্ধন-গ্যাস প্রবেশে উহার 'টারবুলেন্স' 
(1000912006 ) অতাধিক হওয়।য় এই ইঞ্জিন দ্রুত চলনে অনেকট। সম্ভব 

হইয়াছে । ইহার কক্প্রসান রেসিও “৮ টাইপ অপেক্ষা অনেক বেশী । 
আবার "[”হেড টাইপে কোন অনাবশ্তক স্থান ন। থাকায় গ্যাসের টারবু,লন্দ 

ও উচ্চ কল্প্রেপান রেসিও সম্ভব হওয়ায় ইহার গতিবেগ এমন কি মিনিটে 
৩০০* হইতে ৫*** পাক পর্ান্ত পাওয়। যায়। ৭]' টাইপ ইঞ্জিনে ভাল্ভ 
সকল উহ!র হেডে স্থাপিত হওয়।য় আ?রো৷ অধিক কাধ্যকরী হইয়াছে । 
পরবর্তী ভাল্ভ বর্ণনা চিত্রে দেখ। যাইবে । 

রিকাচর্ডা” সাইভ ভাল্ভ ৫কলাই০ন) ইঞ্ভিতেনর 
কর্তিত লনঞ্ঞ-(4” টাইপ ইঞ্জিন ) চিত্র ৩৩' ইহাতে অংশাবলীর নীমগ্ডলি ও 

উহাদের অবস্থান সহজে বুঝিবার জন্ত ইংরাজীতে দেওয়া হইয়াছে। সর্র্ব উর্ধে (/4061 

528০৪ ) মিলিগ্ার হেড শীতল রাখিবার জঙগ্, ইহার সিলিগার গাত্ের ( /8017180160) 

সহিত যোগ আছে। চিন্ধের বামদিকে উদ্ধ হইতে (05680128815 07100611620 ) 

অর্থাৎ এই হেড সিলিগার হইতে বিষুক্ত করিতে পারা যাঁয়। ( ৬/551 18015) ইহা 

সিলিগার গাত্র শীতল রািবার জন্ট | ( 39৫8০7-117) গাজন-পিন ;- ইহা পিক্টনের গাত্র 

ছিন্ন করিয়৷ বুস মাধ/মে পিষ্টনে সংযুক্ত আছে, তাহার সহিত কনেকটিং রডের স্মল এও দৃঢ় 

সংযুক্ত কজাগতি পিষ্টনস্থিত বুস মাধমে হয়। (৮80৩7 012৩ 6০ ব৪৫15০7) রেডিয়েটাবের 

সহিত সংঘোজক পাইপ । ( ০০171606118 7০ ) কনেকটিং রড ইহা গাজন-পিন সাহায্যে 

পিষ্টনকে ক্র্যান্ষ-পিনের সহিত সংযোগ করিয়াছে । (919 5006) ডিপ-ষ্টিক_এই দণ্ডের, 
সবার! কতট। লু্ীকেটিং তৈল চোরে আছে তাহা দেখা যায়। তৈলের পরিমাণ অধিক বা কম 
না হয়-ৃষ্টি রাখিতে হুইবে। “দক্ষিণ দিকের উপর হইতে” 55118850171581111910 ) 

একজষ্ট-ম্যানিফোল্ড বা গ্যাস বহির্গম পথ-- ইহার সাহীষে; বায়িত-শক্তি গান সাইলেঙ্গার 

মাধমে বাহিরে যায় । ( $৪।৩ ) ভাল্ভ, এই স্থলে ভাল্ভ-স্পিং ও ট/াপেটও দেখান, 

হইয়াছে । (16161118111 )-ইনলেট ম্যানিফোল্ড, এই পথ দিয়! ইঞ্চন-গযাদ ইন্লেট 
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ভাল্ভ সাহায্যে সিলিগারের মধ্যে যায়। ( ০1471-956ি )- উহার ছার! পিষ্টনের যাঁতা- 
যাত গতি ঘু'নিগতিতে পরিণত হন ও এ ধূর্ণনগতি ক্লাচ প্রভৃতি অংশে দিয়! যানকে গতিদান 
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করে। ( ০11-0977 ৫1185 5121 )- লুব্রীকেটিং তৈল-পাম্প চালাইবার দও, ইহা 

ক্যাম সাফট হইতে গতি লইয়া পাম্পকে চালায়। (0101১970)-_লুর্বীকেটিং তৈল 

পাম্প--ইহার ছার ইঞ্জিনের সকল চাঁলু অংশে পিচ্ছিলকারী তৈল সরবরাহ, কর! হয়। 
(07517 2198 )- ড্রেন গাগ- লু্রীকেটিং তৈলের অব্যবহীর্ধ্য অবস্থা হইলে এই প্লাগ খুলিয়া 

উহ বাহির করা হয়। 
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( চিত্র--৩১) একটি আঁধুনিক বাঁুর দ্বারা শীতলিকৃত চারি-্রোক 
প্রণালী,ত কাধ্যকরি “]* টাইপ ইঞ্জিনের কতিত নক্সা! দেওয়। হইয়াছে । 

ইহাতে ইঞ্জিন শীতলিকরণে, সিলিগারগাত্রে শীর! বাহির করা হইয়াছে,তপ্ুতা 
প্রসারণের জন্ত। চিত্র_-৩*তে জল ছ্রার। শীতলিকরণ ব্যন্স্থ! দেখান 
হইয়াছে । ইন্ধন-গ্যাস বিক্ষোরণের অত্যধিক তগ্ততা দূরীকরণের জন্ত এই 
সকল ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । সর্ধর নিয়ে তৈলাধার দেখান হইয়াছে 
ইঞ্জিনের গতিশীল অংশগুলিকে পিচ্ছিল রাঁখিবার জন্য । ইন্ধন-তৈল 
সরবরাহের জন একটি গ্রাভিটা-ফিড. পেট্রোল ট্যাঙ্ক ও সরবরাহ পাইপ 
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এবং কারবুরেটার--যাহ।র মাধ্যমে ইন্ধন-গ্যাঁস প্রস্তুত ও ইন্লেট পোর্ট 
দিয়া ইন্.লট ভাল্ভ খুল! থাক।য় কিরূপে গ্যাস প্রবেশ করিতেছে দেখা 
যাইতেছে । বামদিকে উপরিভাগে একটী শব্ধ হাস করিবার উপায় 
সাইলেন্পার'ও দেখান হ্ইয়াছে। বামদ্দিকের নীচে একটি বৈদ্যুতিক 
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স্ফুলিঙ্গ প্রস্ততকাঁরক যন্ত্র ( ম্যাগনেটে। ) ও উহার বিছ্যুতৎ্বাহী তার প্রাগের 
সহিত কিভাবে সংযোগ হয় তাহ।ও দেখ বাইতেছে। মধ্যে সিলিগার। পিষ্টন, 
কনেকটিং-রড, এবং নিয়ে ক্র্যাঙ্ক ও টাইমিং চেম্বার-টাইম-পিনিয়ান 
সংযোগ এবং কামদ্বয়কে দেখা যাইতেছে । ক্যাঁম হইতে কিভাবে পুস-বড, 
দ্বারা ভাল্ভছয় কার্যকরি হইয়াছে তাহাঁও স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে । চিত্রে 
বিভিন্ন অংশের নামগুলি ইংরাজি অক্ষরে বুঝিবার নুবিধার জন্ক দেওয়া 
হইয়াছে । ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে একটি ইঞ্জিনকে চলিতে হইলে 
কতগুলি ন্যবস্থ। ও অবলঘনের প্রয়োজন হয়। ইন্ধনের শক্তি ব্যবহারের 
জগ্ত সিলিগ্ডার, সিলিগার হেড, পিষ্টন ও উহার গ্যাল টাইটের জন্ক পিষ্টন 
রিং, পিষ্টন হইতে গতি বহনের জন্য, গাঁজন-পিন, কনেকটিং-রড ( বুস ও 
বেয়ারিংসহ) ক্র্যাস্ক-সাফ ট (ক্র্যাঙ্ই-ওয়েব ও ক্র্যাঙ্ক-পিন সহ)। পথন্থারঘ্বয়কে 
সময়মত খুলা ও বন্ধ করিবার জন্, ভাল্ভ শ্রিং। ভাল্ভ অপারেটিং অঙ্গ,লি 
বা ফিঙ্গার, ট্যাপেট ও পুস রড, ক্যাম ও ক্য।ম-সাফট, ক্যাম-সাফ.টকে 
চালাইবার জন্ত ক্র্যাঙ্ক-সাফ.টে ও ক্যাম-সাফ.টে পিনিয়ান সংযোগ। 
বৈছযাতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপাদককে চালাইবার ঙ্গন্ত পিনিয়ান। এই সব ইঞ্জিনের 
নিজন্থ বাবস্থা । ইঞাব্যতীত উহাতে ইন্ধন সরবরাহের, শীতলিকরণের, 
পিচ্ছিলকরণের, শব নিবারণের ও অগ্নি স্ষুলিঙ্গ গ্রস্ততের অবলম্বনগুলি না 
থাকিলে ইঞ্জিন চলিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনের জন্তু এই অংশ- 
গুলি ও অবগম্বনগুলি বিভিন্ন আকুতিতে প্রস্তুত হয়, ইহাদের সকলেরই 
মৌলিক কার্ধা প্রণালী একই গ্রকার | 

চারি ক্রিক বিশিউ (একপ্রান্ডিক কার্যকরি ১ 
ইঞ্জিতেনের গঠন £ 

স্বয়চল যানের ইঞ্জিন অধিকাংশ স্থলে ইন্টার্নাল কম্বাশ্চান,সিঙ্গল 

একটিং টাইপ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধুন। ইহাদের তাপ-পারকতার দিক 
হইতে দেখিলে দেখা যায় ধে উহাদের গতিবেগ যত খৃদ্ধি করা যায় তাহা দর 
পারকতাও তত বৃদ্ধি পায়। এই গতিবেগ বৃদ্ধি করিতে হইলে, উহাদের 

ইন্ধন-গ্যাস প্রয়োগের প্রণালী, কম্বাশ্চান চেম্বারের আকৃতি ও ভাল্ভ 
স্থাপনের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এই প্রণালীর ইঞ্জিনে, গ্যাস শোষণ 
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ও গ্যাস কম্প্রেসান কাধ্য একট। বিশেষ অংশ ও ইন্ধনের তাপ-শক্তির 

উপর, শক্তি প্রস্তুতের কার্যের ক্ষমতার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নিয়ে একটি 

তালিকা দেওয়া হইল £-_ 

তালিকা নং__২ 

কন্প্রেদান রেসিও 

৫ 

৪৩ 

৪8৫ 

৫৬ 

৫৫ 

৬৩ 

৬৫ 

৭" ০ 

"৫ ূ 

কল্প্রেপান চাপ 

পাউগ হিসাবে 

বর্গ ইঞ্চি প্রতি 
৬৬ 
৮৩ 

৫ 

১১৩ 

১২৮ 
১৪৭ 

১৬৬ 

১৮৪ 
চি 

সব্বোচচ বিক্ষোরণ চাপ ॥ গ্রোকে গড়পড়তা 
পাউগড হিসাবে চাঁপ পাউগু হিসাবে 

বর্গ ইঞ্চি প্রতি বর্গ ইঞ্চি প্রতি 
€ ৩৩ ৬২ 

৭৫ ৭৩ 

৩৩) ১ ও 

৩)০ ৩ ১৩৫ 

৪8৫৩ ১২১ 

৫২০ ১৪৩ 
৫৮০ ১৫৭ 

৬৫০ ১৭৫ 

৭০ | ১৪৯২ 

ইগ.নিসানের ঘর! পূর্ণ গ্যাসের তগুতা প্রধানতঃ কম্প্রেসান রেসিওর 
উপর নির্ভর করে। ইহার মাণ ৩৯৯০ (৩'৫ মি, আর) হইতে ৪৮০০ (সি 

সপ রে ও রি 

05৮৮0 ০৬ ॥ 
00োপগ2650োখ বিল 

চিত্র--৩২ কম্প্রেসান রেসিও 

আর ৭৫) পর্যন্ত । এবং এ 

গ্যাস বিক্ষোরণের সময়, অতি 

সন্ন কালের জন্য গ্যাসের তণগ্ততা 

১৫৪০০ হইতে ২০০০০ ও 

তছুর্দে উঠে। লৌহ নিগ্নিত 

সিন্গার ও পিষ্টনের বিগলন 

তণ্ডুতা ১৫৩০০ । সিলিগারের 

মধ্যে তাপাবস্থা এইরূপ অধিক 
হওয়ায় উহাদের কোন না কোন 

প্রকারে শীতল করার প্রয়োজন। উহাদের শীতলিকরণ প্রথা, সিলিগারকে 
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জল প্রকোষ্ঠ আবরণীর দ্বারা ব1 উহাদের গাত্রে (বাঁধুর দ্বারা তাপ দূরীকরণ) 
ফিন্স, বা দাড়! (8:09) সংযোগে করা হয়। শীতলিকরণ উপায় বিভিন্ন 
প্রকারের কৌশলে সাধিত হয়। ইন্লেট-ভাল্ভ পেট্রোল গ্যাস প্রবেশের 
দরুণ ২৫০০ পথ্যস্ত তপ্ত হয়, একজস্ট-ভাল্ভ ৬০৯০ হইতে ৭০০০ 
পর্য্ তপ্ত হয়। পিষ্টনের শীরদেশ ৩০০০ হইতে ৪০০০ পধ্যস্ত তপ্ত 

হয় এবং এ তপ্ততা পিষ্টনের নিয় দিক অর্থাৎ ক্র্যাঙ্ক-কেসের দিকে ক্র্যান্ক 
কেস হইতে লুব্রীকেটিং তৈল ছিটকাইয়া ও শীতল কর! হয়। পেট্রোল 
ইঞ্জিনের কাধ্যকরি ত।প-পারকত। নিয়ে দেওয়। হইল। 

তাপ নিয়োগে কাধাকরি ব্রেক-হর্য-পাঁওয়।র প্রস্থতে ২৪% 

১.১. ইঞ্জিনের অংশাদি ঘর্ষণে ৪%, 

». ০. একজস্ট গ্যাসে ৪০%, 

৮.5. ইঞ্জিন শীতলিকরণে ২৮% 

৮.৮. তাপ প্রসারণে ৪% 

ভাল্ভ টাইমিং 

আধুনিক ইঞ্জিন দ্রুতগতিশীল ও সম্পূর্ণ তাপের *দ্বব্যবহ।র করণের পক্ষে 

ঠিক সময়ে ইন্ধন-গ্যাস প্রবেশ ও উহার কাল (9879600 ), গ]াস 

সঙ্কোচনের কাল, অগ্থি প্রদানের মৃহ্ত, গ্যাদ বিক্ফোরণে পিষ্টনের উপর 
চাপ প্রয়োগের কাল, এবং ব্যগ়িত গ্যাস নির্গমের কাল নিরুপণ করিতে 

হইবে | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চারি-ষ্রোকযুক্ত ইঞ্জিনে, পিষ্টনের চারিটি 
ট্রোকে ক্র্যাঙ্ক-সাফট দুইবার ঘুরে, একবার ঘুর্ণনে ৩৬০* হপ্, অতএব 
দুইবার থুরিলে চারি-স্ৌক প্রণালীর ক্রিয়াচক্র সম্পূর্ণ হয়। ইহা ৭২৯, 

ডিগ্রী। “সাক্সান ফ্রৌকে? পিষ্টন উপরশ্েড-সেপ্টার (০7 706৪0 
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0৩০0৩ ) হইতে নাঁমিতে নুরু করিলেই ইন্লেট ভাল্ভ খুলিতে শ্তরু করে, 

কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে উহ! 'টপ-ডেড-সেন্টার" হইতে প্রায় ৫* পরে খুলিতে থাকে, 
চিএ৩৩। টউপও বটম ডেড এবং “নিয়-ডেড সেন্টার (8০0০2 

সেপ্টার দেখান হইয়াছে । সাকপান ও 90680 06106 ) পার হইয়াও আরো! 

একজ্ ভাল্ভ খুলার “কাল” দেখ কতক্ষণ (প্রায় ২০) পর্থান্ত খুল। থাঁকে, 
চক নিত কারণ গ্যাস প্রবেশ হইলে এ 

ডেড-সেন্টার হইতে একজট্ট ভাল গ্যাসের জড়তা (176705) হেতু 

ধলার কাল পর্াঙ্ক পাওয়ার ব!একস- দ্বিতীয় হ্রৌকের প্রথম দিকট| গ্যাস 
পাঁনসান “কাল”। প্রবেশের গতি রুদ্ধ হয় না, যর্দিও এই 

প্রোকে পিষ্টনের গতি হয় উদ্ধ দিকে । 
কম্প্রেসান হকের প্রথম কয়েক ডিগ্রি 
পর ইন্লেট ভাল্ভ বন্ধ হয়, এবং 

একজষ্ট-ভাল্ভ বন্ধ থাকায় পিষ্টন্ 

সিলিগারের মধ্যের প্রবিষ্ট গ্যাসকে 
সঙ্কুচিত করিতে থাকে, এবং এই 
সঙ্কোচন ক্রিপ্না টপ.ডেড-সেপ্টার 

অর্থাৎ পিষ্টনের সর্ধব উচ্চ সীমায় আগমন 
চিত্র-_-৩৩ পর্য্যন্ত । কিন্তু পিষ্টনের গতি দ্রুত হওয়ায় 

সম্পূর্ণ কম্প্রেসানের ৫* হইতে ১০* পূর্ব্বেই বৈদ্যুতিক অগ্নি ক্ফুলিঙ্গ দেওয় 

হয়, কারণ গ্যাস বিক্ষোরণের জন্ত। কিছু সময় প্রয়োজন । এই সময়ে দুইটি 
ভাল্ভই বন্ধ থাকে। তৃতীয় প্রোকে- গ্যাস বিক্ষারিত হইলে উহার চাঁপ 
ব1 ধাক্কা পিষ্টনকে টপ-ডেড-এস্টার হইতে নিয়দিকে ঠেলিতে থাকে এই 

ক্রিয়া, পিষ্টনের গতির ৫০* হইতে ৫৫$ পর্য্যন্ত হয়, তাহার পর একজষ্ট-ভ|ল্ভ 

খুলিয়। যায় ও শক্তি বা়িত গ্যাস নির্গম হইতে থাকে, ব্যয়িত গ্যাস নির্গম 
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কাধ্য চতুর্থ অর্থাৎ একজট্ট-ফ্রোক সম্পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ পিষ্টন টপডে্ড- 
সেপ্টারে নাআসা পধ্যন্ত একজছ্ট-ভাল্ভ খুল] থাকে ইহার কাল প্রায় 

১৮০*+-৪০*__২৩০* ডিখ্রি। এই ভাল্ভদ্বয় খুল। ও বন্ধ হওয়ার কাল 

নিদ্ধারিত ও নিয়মিত হুর, ক্যাম সাফটের ক্যামঘ্বয়ের দ্বারা । এই ক্যা 

সাফট, ক্রাযাঞ্ক-সাফটের ঘুর্ণনের অদ্দকাল মাত্র, সেই কারণে ইহাকে হাফ.- 

টাইম সাফ.ট বলে, ইহা ক্র্যাঙ্ক-সাকটে সংযুক্ত পিনিয়ান দ্বার] চালিত হয়। 

ক্র্যাঙ্ক-সাফ.টর পিনিয়।নের দত্ত সংখ্য। ক্যাম-সাফট পিনিয়ানের দন্ত 

সংখ্যার অদ্ধেক মাত্র, উদাহরণ স্বরূপ ;__ ক্র্যাঙ্ষসাফটে ৩০টি দাত থাকিলে, 

ক্যাম-স।ফটে ৬০টি ঈ্লাত থাকে । পিষ্টন যখন সর্ব্য উচ্চে থাকে তাহাকে 

টপ-ডেড-সেপ্টার এবং সর্ব নিযে থাকিলে বটম-ডেড-সেপ্টার বলে। ইহা 

ফ্লাই-হুইলে চিহ্নিত কর থাকে । যে স্থানে ক্র্যাঙ্ক-সাঁফট-পিনিয়!নের 

সহিত ক্যাম-সাফট পিনিয়ান সংযুক্ত হয়, তাঁহাকে টাইমিং গিয়ার বলে। 
এই পিনিয়ানগুলি যে প্রকোষ্ঠে স্থাপিত হয়, তাহাকে টাইমিং চেম্বার বলে। 

টাউইমিং চচন্ার (00108 908209৩7)-এই চেম্বার বা 
প্রকোষ্ঠ সাধারণতঃ ক্র্যাঙ্ক-গেম্বারের সম্মুখ ভাগে শ্থাপিত। ইহার মধ্যে 
ক্র্যান্ক-সাঁফট পিনিয় ন, ক্যাম-সাফট পিনিয়ান ও প্রয়োজন মত ভাইনামে 
ও ম্যাগনেটো পিনিয়ান শিয়ারিং অবস্থায় থাকে। ক্র্যাঙ্ক-সাফটের গতির 
দ্বারা ইহারা সকলে চালিত হয়। চিত্রে তিন প্রথালীতে সংযুক্ত গিয়ারিং 
দেখান হইয়াছে । চিব্র_-৩৪, ৩৫ ও ৩৬তে ইহার স্থিতি স্থান বুঝ! যাইবে । 

চিন্র-৩৪ (ক) চিত্র ৩৫ (খ চিত্র +৩৬ (গ) 



সমাটর শিক্ষক ৫ ৮- 

চিত্র (ক)-__সর্ব নিয় ক্র্যাঙ্কলাফটে সংযুক্ত পিনিয়ান, তাহার দক্ষিণে 
ক্যামস।ফটে সংযুক্ত পিনিয়ান, তাহার দক্ষিণে বিত্যৎ স্ফষুলিঙ্গ উৎপাদক 
ও তাহাকে সময়মত পরিবেশকারী পিনিয়ান, ক্র্যাঙ্ক-সাফট পিনিরানের বাম 
দিকে একটি আইডেল (101৩) পিনিরাঁন উহং ডাইনামে। পিনিয়ানকে 
'€( সর্ব বামে) চালাইবার জন্য রক্ষিত হইয়।ছে। এই প্রণালীতে পিনিয়ান- 

গুলি সরাসরি পাতে দাতে সংবুক্ত ভ্ইয়া প্রয়াজন মত গতি চালনা 

করিতেছে। 

চিত্র (খ)সর্ধনিক্ন পিনিয়ান ত্রযাঙ্ক সাফটের সহিত উহার দক্ষিণে 
ক্যাম-সাফট পিশিয়ান, ক্রযাঙ্ক-সাফট পিনিয়ানের বামে একটি আইডেল 
পিনিয়ানের সগায়তায় সর্বব বামে ড1ইনমো-পিনিয়ানকে চালাইবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । যেক্ষেত্রে ঢুইটি কার্ধাকরি পিনিয়াঁন দূরে অবস্থ।ন করে 

সেই ক্ষেত্রে এইরূপ আইডেল পিনিযানের প্রয়োজন হয় । এই প্রণালীতেও 
পিনিয়ানগুলি সরাসরি সংযুক্ত | 

চিত্র (গ)-_ নিয়ের পিনিয়াঁন খানি ক্ত্যান্ক পাফটে সংযুক্ত, বামদ্দিকের 
পিনিয়ান খানি ক্যাম-সাঁফটকে চালাইবার জন্য, এবং দক্ষিণ দিকের 
[পনিফ়াঁন «নি ভাইন।নে। ব। ম্যাগনেটোকে গতি দিবার জন্ত। ইহারা 
পিচ-চেন, দ্বারা একটি আর একটির হহিত সংঘুক্ত। পিচ-চেন দ্বার] 
চালিত পিনিয়ান গুলিকে শ্রকেটন্হুইল বলে। এই চিত্রে আরো দেখান 

হইয়াছে, চেন টিল। হইলে কিভ।বে তাহাকে টাইট করা ধায়। টাইমিং 
চেম্বারের সম্মুথে একটি ঢাঁকনার দ্বার! নাট-বোণ্ট দিয়া আবৃত করা হয়। 
এবং পিনিয়ান বা চেনের ঘ্ষণ ক্ষর নিবারণের জন্ত পিঁচ্ছিলকারী তেল 
আগমেরও বন্দোবন্ত থাকে । 

আমরা জানি চারি-স্রৌক ক্রিয়াচক সম্পাদনকারী ইঞ্জিনে পিষ্টনের 
দুইবার যাওয়া ও দুইবার আসার দ্বারা একটি ক্রিয়াচক্রে সম্পন্ন হয়, উঠাতে 

রযাঙ্ক-পিনকে ঢুই পাক অর্থাৎ ৭২০* ডিশ্রী ভ্রমণ করিতে হয়। ফ্রাই- 
হুইলে ক্র্যান্ক-পিনের টপ বা ভিতরের ডেড-স্প্টোর ও বটম বা নিচের বা 
বাহিরে ডেড্-সেপ্টার চিহ্কিত কর। থাঁকে, যেমন "10. 0. বা 1. 10. 0. 
ও 8. 1). 0. বা 0. 70. 0.1 ইহ! হইতে সিলিগুারের মধ্যে পিষটনের 
কোথায় অনস্থিতি বুঝা ঘায়। ষে সকল ইঞ্জিনের ফ্লাই-হুইল অবরুদ্ধ 



৫৯ মোটর শিক্ষক 

তাহাদের পিষ্টনের অবস্টিতি স্থান ম্পার্ক-প্লাগ-হোল বা কম্প্রেলান কাপ 
দির তার গলাইরাও দেখ। যায়। 

পিষ্টনের চারটি করণীয় কাধ্য ভাঁল্ভের খুলা ও বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট 
সময়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভাল্ভ পিষ্টনের সঙ্গে সঙ্গে কাধ্য না 
করিলে পিষ্টনের ছার! ক্রিয়াচক্র সম্পাদন সম্ভবপর নহে । “অটো” ক্রিয়াচক্র 
বর্ণনায় পিষ্টনের গতির সহিত ভাল্ভের গতি মোটামুটি বলা হইয়াঁছে। 
পূর্বে আশর। বল! হইয়াছে আন্মানিক “কার্ধ্য স্রৌীকের' সহিত কাধ্যকরি 
ক্রিয়াচক্র সাধনে প্রভেদ আছে। পূর্বে একটি চিত্রও দেওয়া] হইয়াছে। 
পেট্রোল ইঞ্জিনে পিষ্টনের গতির কতট। পর্য্যন্ত কোন ক্রিয়া স।ধিত ইইৰে 
তাঁহ। ক্যামের অবন্থিতি স্থান হিসাঁবে কোন ভাল্ভ খন খুলা ও বন্ধ 
হওয়া প্রয়োজন, তাহা টাইম পিনিয়ান সংযোগে ক্যাম সাফটে গতি চালনার 
দ্বারা সাধিত হয়। চারি-প্রোক ইঞ্জিনের চারিটি কাধ্য ২৩, ২৪, ২৫১ ২৬ 
চিত্রে দেখান হইয়াছে, উহা! হইতে মোটামুটি পিষ্টনের ও ভাল্ভের 
সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। 

সাকসাঁন ৰা ০শাষন ত্ভ্রীঢিকর কাল-_এই হৌকে পিষ্টন 
টপ.ডেড-সেপ্ট1র হইতে নিম্ন ডেড-মেণ্টারের দিকে যাইতে থাকে । এই 

সময় একজস্ট ভাল্ভ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এবং হয় টপ ডেড-সেপ্টার 

হইতে, না হয় ৫1৬* ডিগ্রী ( ফ্রটৌোকের এই পশ্চাৎগমনকে ল্যাগ (1:98) 

বলে) পর হইতে ইন্লেট ভাল্ভ, ক্যাম সাহায্যে চালিত হইয়া খুলিতে সুরু 

করে 'এবং পিষ্টনের বহির্গতির দ্বারা সিলিগডাবের মধ্যে কিছুট। 'ভ্যাকুয়াম' 

প্রস্তুত হয় তাঁহার দ্বার। ইন্ধন-গ্য।স “কারবুরেট|র* হইতে শোঁবিত হর। 

এই গ্যাস শোষণ ক্রিয়। বটম ডেড-সেপ্টারে পৌঁছিলেও শেষ হয় না, আরো 

কিছুক্ষণ চলিতে থাঁকে, এই চলন পথ ১৮০*, কল্প্রেপান ট্রোকের এথম 

দিকের ২০।১২* ডিগ্রী পধ্যন্ত চলে তখন ইন্লেট ভাঁল্ভ বন্ধ হয়। এই 
১৯।২৯৭ ডিগ্রীকে ল্যাপ ([,22) বলে । অতএব ইন্ধন গ্যান শোষণের 

কান-ঠ্রোক_ ল্যাগ+ল্যাপ অর্থধুৎ ১৮**--0৫।৬,)+২০।২২*। কোন 
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কোন ইঞ্জিনে ইন্লেট ভাল্ভ ০0* ডিগ্রীতে খুলে, কাহাতে বাঁ কিছু পরে 

খুলে, কারণ সীমার নিকট পিষ্টনের ধীর-গতি হেতু শোষণ ক্রিয়া অতি অল্প। 
উপরস্ত এ সময় ইন্লেট ভাল্ভ বন্ধ রাখিয়া! একজস্ট ভাল্ভ খুলা থাকিলে, 

একজস্ট গ্যাস বহির্গমের সময় অধিক পায়। ইন্লেট ল্যাগ বা পশ্চাৎ- 

গমন 0৭ ডিগ্রী হইতে অগ্যাবধি মাকিন ইঞ্জিনে ২১* ডিশ্রী ও "ইটনিকে' 

(877০) ৩৪" ডিগ্রী পর্যন্ত দৃষ্ট হয় । ঠিক এই কারণে বহির্মীমার নিকট 

পিষ্টনর গতিবেগ কম হওয়ায়, বটম ডেড্-সেপ্টারে ইনূলেট ভাল্ত বন্ধ করা' 

তয়না। যদিও ইহ। কম্প্রেসান হকের প্রথম দিক, তথাপি এই সময় 
কম্প্রেসানের চাপ সুরু না হওয়ায় ইন্ধন গ্যাসের আগম শ্রেতের বাঁধ! হয় 
না। ইহাতে গ্যাস উহার জড়তা (11605 ) ছেতু অধিক এ্রবেশ করার 

কিছুটা শক্তি বুদ্ধি করে। ইহাই ইন্লেট 'লাপ' (192)। এই ল্যাপ 
০0* হুইতে মাফিন সেত্রলেটে ৪৯* ডিগ্রী ও ক্টনেন্টাল ইঞ্জিন “পিউজিও+- 

তে (৮০৮৪৩) ৫৮* ডিগ্রী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। সাকদান কাল অদ্যাবধি 
মাফিন ইঞ্রিনে ২৩৯* এবং কণিনে্টাল ইঞ্জিনে ২৩২* ও সর্বাধিক কাল 

পরিমাণ ২৫" ক্িনেণ্টাল ইঞ্জিনে ও মাকিন “ক্রেসেণ্টে' -_২৫৫* পর্ধ্যস্ত 
দৃষ্ট হয়। 

গ্যাস সন্্ষাচন কাল (1১5.1০৫ )-- চিত্র ২৪ । কম্প্রেসান 
ধ্োকে পিষ্টন উপরে উঠিতে থাকে ও এই সময় একজস্ট ভাল্ভ বন্ধ থাকে 

যদিও ইহার কাল (7967700 ) ১৮০ ডিগ্বী কিন্তু উপরে বলা হইয়াছে এই 

প্রোকের প্রথম দিকে ২০।২২* ভিগ্রী পধ্যন্ত ইন্লেট ভাল্ভ খুল! থাকার 

১৮৪০-_-২০।২৫*ল অর্থ। ১৬০ বা ১৫৮ মাত । কম্পরেসান প্রীকের 

শেষে মৃদ্গামী ইঞ্জিনের পক্ষে টপ-ডেড-সেন্টারে ও জ্রুতগামী ইঞ্জিনের 
পক্ষে অগ্নি ক্ফুলিঙ্গ প্রদানের সময় কিছু পূর্ববেই করিতে হয়, কারণ অগ্নি 

সংযোগে গ্যাস বিক্ষারণে কিছুটা সময় লাগে। ঠিক টপ-ডেড্-সেপ্টারে 
শ্ষুলিঙগ দিলে গ্যাস বিক্ষ|রণে চাঁপ প্রস্তত হইবার পূর্বেই পিষ্টন নিচু দিকে 



৬৯ তমাটর শ্িক্ষন্ষ 

যাইতে থ।কে তা5!"ত কম্প্রেনানের প্রভাব কম হওয়ায় ইন্ধন গ্যাসের 

গতির হাঁস হয়। এইরূপ অগ্নি স্ফুলি্গ দ।নের অগ্রতাকে ইগ.নিখান এ্যাড- 

ভান্না (107)10101% 2০৮27০6€ ) বলে। এই অগ্রত। ০), হইতে ৪৩৪ 

ডিগ্রী পধ্যন্ত করা হর । ইঞ্জিনের বেগ হিঃাবে এইবরূপ অগ্রঙা পরিবগুন 

উপযোগা হস্ত চালিত লিছার সাহায্যে বা অটোম্যাটিক গভর্ণার সাহায্যে 

হইয়! থাকে । অধিক এযাডভান্স অবস্থায় হাণ্ডেল ছারা ইঞ্জিন ট্রাট কলে 

অনেক সনয় ইঞ্জিনে ক্র্যাঙ্কসাঁফট উল্ট। দিকে ঘুরিরা গিয়া ভাত আঙ্গিবার 

সম্ভাবমা। পূর্ববর্তী টেবল হইতে ইন্ধন, কম্প্রসান রোসও প্রভৃতি দেখা 

যাইবে। কম্প্রেষান স্ট্রোক *মাপ্ত হইলেই ক্র্যাস্ক-পিনের একটি ২ম্পূর্ণ 
চক্র অর্থাৎ ৩৬০* ডিগ্রী হইল। 

ফায়ারিং ও এক্সপানসান বা পাওয়ার প্রাক বণ 
তৃতীয় ত্রীক-_চিত্র২৫। এই স্রোকে অগ্নি সংবাগ হেতু পিষ্টন 
টপ-ডেড-সেপ্টার হইতে নিয়ে নামিতে থাকে-__ এই সময় ইন্:লট 'ও একজষ্ট 

ভালভ, প্রথম দিকে ছুইটিই বন্ধ থাকে (ক্]ামের অবস্থার ফলে)। প্রজ্জলিত 

ইন্ধনের বিষ্কারণী শক্তির দ্বারা এই হ্রোক্টা সাধিত হয় বলিয়া ইহা,ক 

পাওয়ার বা ক্ষমতা উৎপাদক প্রোক” বলে। এক্সপান্সান ফ্রৌক বলিতে 

বুঝায় পিষ্টনের গতির টপ ডেড্-সেণ্টার হইতে বটম-ডেড-সেপ্টার পরাস্ত 

অর্থাৎ ১৮** ডিগ্রী, ইহার স্থিতি কাল টপ-ডেড সেপ্টাঁর হইতে হুরু করিয়া 

্তযাঙ্ক পিনের গতির ৩০* ডিগ্রী ছইতে ৫** আগে খুলে, ইহাকে একজট্ট 
ভাল্ও খুলার অগ্রতা (1624 ) বলা যায়। এই অগ্রতাঁয় একজষ্ট ভাল্ভ 

খুলিলে বিশ্বারিত গ্যাস দ্বারা পিষ্টনের গতিবেগের কোন লাঘব হয় না, 

উপরস্ একজস্ গ্য।স বহির্গমের কাল (76100 ) বৃদ্ধির জন্য উহ! অধিক 

সময় পায়। অতএব দেখ|। যাইতেছে যে গ্যাসের পিষ্টনের উপর চাপ 
দিবার কাল, টপ-ডেড্-সেপ্টার হইতে মাত্র ৫০৬** ডিগ্রী। অতএব 
একজস্ট ভাল্ভ ৩০।৪** ডিগ্রী আগেই খুলে। 
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একজকউ্র ত্রীক 'কাল"-চিত্র ২৬। এই ফ্রোকে কেবলমাত্র 
একজষ্ট তাঁল্ভ খুল। থাঁকে ও পিষ্টন বটম-ডেড-সেপ্টার হইতে টপ-ডেড 
সেপ্টারের দিকে যাইতে থাকে ও একজষ্ট ব1 ক্ষমত। বায়িত গাঁসকে চাপ 
দিয়! বাহির করিয় দেয়, এবং টপ-ডেড-সেপ্টারে একজছ্ট ভাল্ভ বন্ধ হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে টপ-ডেড-সেপ্টার পার হইবার কিছু পরে ও বন্ধ হয়। 
ইছাঁকে একজ্ট ভাল্ভ বন্ধের ল্যাগ বা! পশ্চাৎগমন বলে। এই ল্যাগ 
০*--২৮* ডিগ্রী পর্যান্তও দৃষ্ট হয়। একজষ্ট ভাল্ভ খুলা হইতে বন্ধ হওয়া 
পর্যাস্তকে একজষ্ট “কাল” বলে । উহার গরিষ্ঠ পরিমাণ কন্টিনেন্টালে ২৭, 
ভিগ্রী ও মাকিন ইঞিনে ২৫** ডিগ্রী পধ্ন্ত দৃষ্ট হয়। এখন ক্র্যাক্ক-পিন 
ব1 সাঁফটের দ্বিতীয় ঘূর্ণন প।ক সম্পূর্ণ হইল । 

টাইম চেম্ব।রের পিনিয়ান সকল সোজা ষ্পার বা চেলিক্যাল-ম্পার দন্তের 
্বার। গিয়ার কর। থাকে । ইহারা ঢালাই লৌহের, পিস্তলের বা ফাইবাঁরের 
দ্বারা প্রস্তত। কিছুকাল ব্যবহারের পর এই পিনিয়ানের দন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে দস্তে দস্তে সংযৌজন হেতু শব্দ হয়, উহা হ্রাস করিব।র জন্য ফাই- 
বরের ব্যবস্থা কর হয়। এই ফাইবার পিনিয়ান পিস্তল ব। 
লৌহ পাত সহযোগে প্রস্থত | 

পিষ্টঢ্নের গতির সহিত ভাল্চ্ভের গতির সম্বন্ধ 
সংরক্ষণ £- ইঞ্জিনের টাইমিং পিনিয়ান ঠিক করিয়! সংযোজন করিতে 
হইলে সর্ব প্রথমে মেকার কি প্রকার টাঁইমিং নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা 
জানিতে হইবে এই ভালভ সকল খুলা ও পন্ধ হওয়ার সময় নির্দেশ প্রায়ই 
ফ্লাই-হুইলের উপর মার্ক দেওয়। থাকে । সেই মার্কা হিসাবে মিলাইয়া 
ক্র্যাঙ্ক সাফট পিনিয়ানকে ভাল্ভ সাঁফট বা ক্যাম সাফট পিনিয়ানের সহিত 
সংযোজন করিলে, টাইমিং সম্বন্ধেকোন সন্দেহ থাকে না। আর যে 
সকল মেকার ফ্াই-হুইলের উপর মার্কা দেন নাঃ সেই সকল ইঞ্জিন সাধারণ 
ইঞ্জিনের ভায় জ্ঞ।ন করিয়া টাইমিং পিনিয়ান সংযোগ করিতে হইবে । 
সাধারণ ইঞ্জিনের টাইমিং-সম্বন্ধ নিয়্লিখিত মত হইবে- প্রথমে ১নং 
পিলিগারের পিষ্টনকে টপ-ডেড-সে দরে লইতে হইবে। যদি ক্র্যাক্ক 
সফট পিনিয়ান ও কাম সাফট পিনিয়ানের সংযোজন আইডেল পিনিয়ান 
বা পিচ চেন দার! না হয়, তবে ক্যাম-সাফটের পিনিয়ানটীকে এ সাঁফট 
হইতে খুজিয়। লইতে হইবে ( এই পিনিয়ান সাধারণতঃ ক্যাম সাঁফটে চাৰি 
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ও মুহরীর.ঘারা সংযুক্ থাকে )। পরে ক্যামসাফটকে ঘুরাইয়। এমন 
স্থানে লইতে হইবে, যেখাঁনে উহাকে ঈষৎ ডাহিনে ও বামে ঘুরাইলে, এক- 
দিকে ( ১নং সিশিগারের ) ইন্লেট-ভাল্ভ খুলিবে ও অপরদিকে ঘুরাইলে 
একজস্ট-ভাল্ভ খুলিবে, এই অবস্থার সাফটকে মাঝামাঝি রাখিয়া ক্যাম- 
সাফটের পিনিয়ানকে নিজ চাবির ঘটে প্রবেশ করাইয়! মুহুরী দিয়। টাইট 
করিয়। দিলে দেখা যাইবে, যে এঁ পিনিয়ান ক্র্যাঙ্ক সাঁফটের পিনিয়ানের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ সংযোজনকে ভাল্ভ টাইমিং বলে। যদি 
ক্র্যাঙ্কসাফট পিনিয়ান, ও ক্যাম-সাফট পিনিয়ান, আইডেল পিনিয়ান 
সহযোগে সংযুক্ত হয় তবে ক্যাঁম সাফটের পিনিয়ানকে না খুলিয়1. আইডেল 
পিনিয়ানকে সরাইয়। ত্তযাঙ্ক-সাঁফটকে ও ক্যাম-সাফটকে পূর্ব কথিত মত 
অবস্থায় আনয়ন করিয়া আইডেল পিনিয়ান খাঁনির দ্বারা ক্তযাঙ্ক ও ক্যাম- 
সাফ্ট পিনিয়ানঘ্বয়কে সংযোগ করিতে হইবে । যদি পিচ-চেন দ্বারা: 
সংযুক্ত হয়, তবে এ পিচ-চেন দ্বারা পিনিয়ানদ্বয়কে সংযোজিত করিলেই 
ভাল্ভ টাইমিং ঠিক হইল । ইগনিপান টাইমিং কম্প্রেসান ও ইঞ্জিনের" 
দ্রুত বা মন্দ গতির উপর নির্ভর করে । 

৩৭নং চিত্রে একটি ইঞ্জিনের কার্যাবলী অদ্ধাক!রে ( অর্থাৎ ৭২০তর' 
কাধ্য ৩৬০* মধ্যে) অঞ্ষিত 
হইয়াছে। এই ইঞ্জিনে সাকসান 
ক্রিয়া টপ-ডেড-সেপ্টারের ১*' 
পশ্চাতে আর্ত ইয় .ও নিয় ডেড 
সেপ্টারের ২০" পশ্চাতে বন্ধ 
হয়, অর্থাৎ ইন্লেট ভাল্ভ 
( ৯৮০*-7১৩*)4+২০55১৯০৭ 

থুল] থাকে । ভিতর সীমায় 
বা ৩৬*তে অগ্নি সংযোগ 
করা হয় অর্থাৎ কম্প্রেসান 

্ (১৮০'--২৭*) 55১৬০" এবং 

টাইমিং চর চিত্র-৩৭ এক্সপানস!ন ১৫৪" অর্থাৎ এক জষ্. 

ভাল্ভ ৩৬০*+ ১৫৪-৫১৪'তে বা ১৮০"--১৫৪*--২৬" আগ্রে খুলে, এবং 

ভিতর সীমায় বাঁ ৭২০*তে একজস্ট ভাল্ভ বন্ধ হয়, অর্থাৎ একজ ১৮০*+ 
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২৬--২০৬" ধরা হয়। এখানে দেখিতে পাওয়। যাইবে যে সাকগান 
১৯০-, কম্প্রেস।ন ১৬০, এক্সপানলান ১৫৪" একজই ২৭৬ ও একনষ্ট 

ভ]লভ বন্ধ হওয়1 হইতে ইন্লেট ভালভ খুলার ব্যবধান ছেদ বাঁ স্থগিত 
€ 79856 ) ১৪" সমঠি-৭২**। এইগুলি অগ্ধাকারে যথাক্রমে (৯০*, 
৮০০, ৭৭০, ১৪৩, ও ৫০ সমষ্টি-৩৬০*) | একটি বৃত্তে অঙ্কিত হইয়াছে । 

৩,নং চিত্র (ক ও খ) ইহা অপর একটি ইঞ্জিনের কাঁধ্যাবলী 'পূর্ণ' 
'ভাবে টি বুত্ত (কওখ) দেখান ২ইয়াছ। (ক) ৯। ইন্লেট 
ভালভ খুলিবাঁর পশ্চাদগমন। ২ ও ৩। সাকসান ৩। ইন্লেট বন্ধের 
পশ্চাদগমন । ৪1 কম্প্রেসাণ | ৫1 ফায়ারিং এয]ডভাম্ন বা অগ্নি 
মংধোগের 'অগ্রত। | এখন এই ছুইটি ফ্রক প্রায় হইয়াছে, অর্থাৎ ফ্লাই-ইল 
প্রায় একবার থুরিগ়াছ । (খ) ৬। একসপানপান। ৭ও৮। একজষু। 
৭। এ কজষ্ট খুলিনার অগ্রতা। ৯1 অগ্নি সংযোগের অগ্রত। | (ক চিত্রের 
৫) ১৮। একজষ্ট ভ।লত বন্ধের পশ্চ|দ্গমন এখন চারিটি ফ্রৌব 
সমাধা হইলও ফ্লাই-হুইল দ্রইবার ঘুরিল। এই ই'ঈনে একজট্ট ভ1লভ ব্ধ 
হইব|মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ইন্লেট ভালভ খুলিতেছে। 

০০ গু 55 1৮ 2 তি ৮5259295৯৮9 

চিত্র ৩৮ 
টাইমিং চাট 

৩৮নং চিত্রে (গ) ইহাতে অপর একটি ইঞ্জিনের কেবলমাত্র পাকসান 
ও একজট্ট দেখান হইতেছে । ১। উন্লেট ভালভ খুলিবার পম্চাদ্গমন। 
২ ও ৩।সাকসান। ২। ইন্লেট ও একজষ্ট উভয় ভালভই খুলা আছে, 
ইহাকে ওভারল্যাপিং (0০৩ 1:80088 ) বা উপর চাঁপ বলে। 
৩। কেবলমাত্র ইন্লেট ভাল্ভ খুলা আছে। ৪। একজষ্ট ভাল্ভ 
থুলিবার অগ্রতা। €। ইন্লেট বন্ধ হইবার পশ্চাদ্গমন। ৬। একজষ্ট | 
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ইঞ্িন গই্ল 

(১) সিলিগুার- ইহার অনুমাণ, একটি লোল স্স্তবৎ চো বিশেষ 
(0711000:)। আধুনিক সিলিগারের মন্তকাংশ নাট-বোণ্ট ও প্যাকিং 

শাহায্যে উহার সহিত আবদ্ধ হয় এবং প্রয়োজন হইলে হেডকে বিষুক্ত করা 

যায় । ইহার মধ্যে শীরদেশ বন্ধ একটি চোঙ্গকে যাতায়াত কার্যের উপযোগী 
করিয়! গ্রস্ত কর] হয়, উহাকে পিষ্টন বলে। সিলিগাঁর-বডি সাধারণতঃ 

ম্যালিয়েবল্ ঢালা ই-লৌহ দ্বার ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার 

উদ্ধীংশে ছুইটি গথ ব1 পোর্ট রাঁখা হয়, এ পো দ্বয় ইন্ধন-গ্যাস প্রবেশের 

ও ব্যয়িত গ্যাস নির্গমের জন্টপ্রত্তত। এই পোর্ট ছুইটি, ছুইটি দ্বার বাঁ ভাল্ভ 

সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। 

'[.. টাইপ সিলিগারের পোট “ও ভাল্ভ সিলিগারের সহিত থাঁকে 
'* টাইপ দিলিগারের পোর্ট ও ভাল্ভদঘয় সিলিগ্াঁর হেডে স্থাপিত হয়। 
আধুনিক সকল হ্বয়ংচল হাঁনের ইঞ্জিনের সিলিগাঁর এক বা ঢই পৃথক 
ঢাঁলাইয়ে করা হয় না। কারণ এক বা দুই সিলিগারযুক্ত ইঞ্জিনের ব]ালা/্ 
ঠিক হয় ন!। গ্রচলিত ইঞ্জিন সকলে মিলিগারের সংখ্য। ৪,৬,৮ একত্রে এক 
ঢালাইয়ে কর। হয়, ই্াদের চার দিলি র যুক্ত রক (81০০), ৬ সিলি- 
গার যুক্ত বক, ৮ সিলিওার যুক্ত বক বলা হয়। ইহাদের শীতল রাখিবার 
জন্তু ্রোকের দেড় অবধিতে জল প্রকোষ্ঠ ও (1816-750%5:) একক্রে 
ঢালাই করা হয়। দিলিগার কল এক লাইনে থাঁকে ও উহাদের পিষ্টন 
এবং কনেকটিংরড সবল একটি মাত্র ক্র্যাঞ্ক সঁফটের সহিত সংযুক্ত হয়। 
এই সংযোগ এবং ক্র্যাঙ্ক মাফটের আরুতি এমনভাবে কর! হয়, যাহাতে 
সিলিগারের সংখ্যা অনুপাতে পিষ্টনের পাঁওয়ার-ফ্রোকের ধাবা যেন ক্র্যাক 

৭ মো--৫ 
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সাফটের মোচড় (01856 ) উহ্থাতে চারাইয়া পাড় এবং সিলিগুারের 
সংখ্যা অধিক হইলে সিলিগারগুলির বৃহৎ আরুতির প্রয়োজন হয় না। 
উদ।হ্রণ স্বরূপ,--এক সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনে পিষ্ট'নর ধাক্ক। ক্রাক্ষ-সাফটে 
৭২০ ডিগ্রীর মধ্যে একস্থানে হয় ও উঠ যদি ১০০৯* পাঁউগ্ড হয়, তবে 
চার-সিলিগারঘুক্ত ইঞ্জিন হইলে ২৫০ পাউওড করিয়! ৭২৯*তে ১৮** অন্তর 
পড়িবে। তাহাতে ক্র্যাঙ্ক-সাফটেয় মোচড়ের বেগ ও অল্প হইবে। ফ্লাই 
ছইলের পক্ষেও তাহাই । অতএব সিলিগার সংখ্যা অধিক হইলে ফাই 
ছইলের ওজনও সেই অনুপাতে কম হইবে । 

৩৯নং চিত্রে উপরের তিন লাইনে 

৪, ৬ ও ৮ সিলিগুার-যুন্র সিলিগার- 

ব্লক একত্রে ঢালাই দেখান হইয়াছে ও 

পিষ্টন কিভাবে কনেক্টিং রড সাহাযো 

কিরূপে ক্র্াঙ্ক-নাফটে গতি চালনা 

করিতে পারে তাহ।ও দেখান হইয়াছে । 

চতুর্থ লাইনে “$' টাইপ ৮ও ১২ 

- দিলিতার যুক্ত ইঞ্রিনের বন্দোবস্তও দেখ। 

যাইতেছে। পঞ্চম লাইনে দুই ও চার 

টি সিলিগার যুক্ত মুখোমুখিভাবে স্থাপিত দুই 

/৮ ও চার সিলিগুারের পিন ক্রাঙ্ক সাফটের 

৬ ৩২1৭০হ 
সহিত সংযোগসহ দেখান হইগ়াছে। চিত্রে 

০০ বিব525 টা? সিলিগুারগুলি বাদ দঃ কেবলমাত্র 

74 পিষ্টন কনেকটিং রড ও ক্রাঙ্ব-সাফট দেখা 
ক যাইতেছে। 

নি ৩৩১ 

এ পার্থ চিত্র- ৩৯ 

চারি পিলিগার একত্রে ঢালাই ০১:০০ চিত্র--৪০তে 

দেখান হইয়াছে । উহার মধ্যের পিষ্টনগুলি, ক্র্যাঙ্ক-সাফট, কনেকটিং 
রড, এরিগ-এণ্ড ও মেন বেয়ারিংও দেখা যাইতেছে । ইহার মন্তকাংশ পৃথক 

ঢালাই এবং উহার মধ্যে শীতলিকরণ জলের ছ্বানও দেখান হইয়াছে। 
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ইহার ক্র্যাঙ্ক-কেসের উর্দাংশ একত্রে সিলিগার চারিটির সহিত ঢালাই। 

ইহণতে একজোঁড়| পিষ্টন উপ-ডেড-সেন্টারে ও অপর একজে]ড়া নিম্ন-ডেড 

[| 
না 

রর 1 ” 

৪28৩ ওল ॥ ৃ | (271 9১% 

111, 

|. ২ & 
পু 
ও] 
111 টি 

॥..... |..11] চা 
* শামি টির 31081] 77 
॥ 

চারি চোঙ্গ বিশিষ্ট 'এন-ব্লক' মূল সঞ্চালকের কর্তিত চিত্র । 

স্ণ্টোরে অবস্থিত আছে । ক্যামের গঠন অনুযায়ী, উপরের জোড়াটির 

একটিতে কক্প্রেস'ন ক্রিয়া শেষ হইয়াছে ও অপরটিতে একজষ্ট ক্রিয়া শেষ 

হইয়ছে । নিম়-ডেড.-সেপ্টারে স্থিত পিষ্টন ঢইটির মধ্যের একটিতে স।কসান 

ক্রিয়া শেষ হইয়াছে ও অপরটিতে এক্সপাঁনসান ক্রিয়া! শেষ হইয়াছে বুঝিতে 

হইবে । এন-ব্রক সিলিগারের স্মুবিধা এই যে, ইহাতে ইঞ্জিন চারু অবস্থায় 

কম্পন কমহয়। কোন কোন মেকার ইন্লেট ম্যানিফে'ল ডকেও 

সিলিগার রফের সহিত একত্রে ঢালাই করেন এবং একজই ম্যানিফোল.ডকে 

পৃথক ভাবে প্রস্তত করিয়। সিলিগারের সহিত সংযোগ করেন । 
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(চিত্র ৪১) এ কটি চারি-সিলিগার ধুক্ত '[» ব্লক টাইপ ইঞ্জিনের বিষুক্ত 
সিলিগার-হেড ও গ্যালকেট দেখান হইয়াছে। উহাতে হেডকে অপটি- 
বার জন্ঠ ষ্টার্ডগুলি ও হেডে ম্পার্ক প্লাগ ফিট করিবার ছিদ্রগুলিও দেখা 

যাইতেছে । 0, চিহ্নিত গত"গুলি শীতলিকরণ জল চলাচলের জন্য৷ 
“৬” চিহ্নিত চারিটি ছিদ্র সিলিগার গাত্রে বাহিরের ঢুইটি, একজষ্ট 

পো; মধ্যের দুইটি ইনডাক্সান পোর্ট। গ্যাসকেট- ইহ! তাত্র পাত 

দ্বারা পাদা এস্- 

বেস্টস পাতকে 

আবুত করিয়া 

নিপুণতার সহিত 

প্রস্তুত কর হয়। 

ইহার সাহাধ্যে 
পিলিগারের মধ্যস্থ 

গ্যাস, তৈল ও 
চিত্র_৪১ ৪ সিলিগার ইঞ্জিন জল লিক্ করা বন্ধ 

হেড ও গ্যাসকেট হ়। ইহাকে 
'“কপার-এস্বেসটস” (0০2৮০7-8955609 ) লাইনার বা গ্।সকেট বলে। 
সাবধানের সহিত সিলিগ্ার হেড খুলিণে ইহা কএক বার ব্যবহার কর! যাইতে 

পারে তৎপরে উহাকে বদলাইতে হয়। 

৪২ ও ৪৩ চিত্র একটি চরি-পিলিগাঁর (০91০০ এন-ব্রক “]; টাইপ 

ইঞ্জিনের ্রাড, সমেত ব্লক ও সিলিগার হেড দেখান হইয়াছে । পিলিগার 

ছেডের সহিত ৮টি তালভও দেখা যাইতেছে । এবং ইন্লেট ও একজই 

ম্যানিফোঁল ড ও হেঁডের সহিত সংযুক্ত দেখান হইয়াছে । দক্ষিণ পার্খের 

কন্তিত চিত্র ছুইটিতে পিষ্টন-হেডের গঠনের আকৃতি ও ভালভদ্বয়ের অবস্থান 
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দেখান হইয়াছে। উপরের নক্মায় ভালভঘয় “কোণ' (৪981৩ ) করিয়া 

স্থাপিত। ইহাদের গতি পুস-রড-ফিঙ্গার লাহায্যে ক্র্যাঙ্কচেম্বারস্থিত ক্যাম- 

চার সিলিগুার ণ* টাইপ ওভার হেড 

চিত্র-৪২, ৪৩ 

সাফট হইতে লওয়। হয়। ৪৩ চিত্রে সমান্তরাল ভালভ, সিলিগাঁর হেডে 

স্থাপিত ও ক্যাম-সাঁফট দারা কাধ্য করে। কত্তিত চিত্রছয়ে শীতলিকরণ 

জলের প্রকোষ্ঠ ও স্পার্ক-প্লাগ স্থাপনের ব্যবস্থাও দেখা যাইতেছে । 

( চিত্র-৪৪ ) সিলিগুর হেড বিষুক্ত একটি চার-সিলিগ্ডার “এন ব্লক 

ইঞ্জিনের (বামে) ইন্লেন ও একজট্ট ম্যানিফোঁলড ব। পাইপ সহ “শ্লান' 

নক্স। দেখান হইয়াছে । ইহাতে ভাঁলভ সিট, অর্থ।ৎ ভালভের স্থিতিস্থান 

(৮৪155 5০৪%) [2 ও [ চিহ্নিত আছে, এবং পোর্টের ব্যবস্থাও স্পষ্ট 

দেখা যাইতেছে । আঁ'রো। তির-চিহ্ন দ্বার! দেখান হইয়াছে, কি ভাবে 

ইন্ধন-গ্যান (বাঁযু মিশ্রিত ) প্রবেশ করে ও কিভাবে একজট্ট-গ্যাস বহির্গত 

হয়। দক্ষিণ পার্খের কর্তিত চিত্রে সিলিগার-হেড, উহাতে ভালভ ও 
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ক্পার্ক-প্লাগ এবং শীতলিকরণ ব্যবস্থাও দেখা যাইতেছে । আ'রে। লক্ষ্য কর। 

ছয় সিলিগু1র 'এন ক্লক” সাইড ভাল্ভ (একলাইন) 
'” টণউপ ইঞ্জিন ব্লক 

চিত্র--৪৪ ( রিকাডে1 কথ্বাশ্চান হেড.) 

যাইতেছে যে প্রতিটি পোর্টে “দুইটি করিয়া ভাঁলভ স্থাপনের জন্ত প্রস্তুত 

হইয়াছে। 

অধুন। «এন ব্লক”, চার,ছয়,আট ফিলিগুর পধ্যস্ত এক লাইনে (5081817% 
1177৩) প্রস্তত হয়। ফোর্ড ৬" টাইপ আট সিলিগারের ক্র্যান্ক-চেম্বারে 

উর্|ংশের সহিত একত্রে ঢালাই করা হয়। ভালভ সকলের গতি একটি মাত্র 
ক্যাম-সাফট ছুই লাইনের মধ্যস্থলে ক্র্যান্ক চেম্বারে থাকিয়। চালনা করে। 

ইহাদের মস্তকাংশকে পুথক ঢালা হয়, ইহার ভালভ-দগিট ও পো, দিলিগার 
ব্লকের সহিত ওস্ত। ইন্লেট-পে'ট” “৬”র মধ্যে এবং একজষ্ট পো” 

বাহিরের দিকে থাকে। ইন্লেট ও একজট্ট পাইপদ্বয় ইভ ও মুহুরীর দারা 
সি লিগার ব্লকের সহিত সংযুক্ত । স্পাকিং প্লাগ সকল হেড অংশে স্থাপিত। 

'বার”ও'যোল' সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনে সিলিগার সকল ছয় বা আট এক 

লাইনে রক্ষিত হইয়া ক্রাযাঙ্ষচম্বেরের উপর “৬” এঙ্গেলে স্থাপিত হয়। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা “1” টাইপ ইঞ্জিন এবং উহাদের ভাঁলভ সকল 
[িলিগার হেডে রাখা হয়, ক্র্যাঞ্চ-চেম্বার মধ্যস্থিত ক্যাম সাফট হইতে 

পুস-রড ও ফিঙ্গার দ্বার, না হয় সিলিগার হেডের উপরে স্থাপিত ক্যাম 
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সাঁফট দ্বারা চালিত হয়। “য়োটারী ভালভ' ইঞ্জিনে ভালভ-চেম্বার 

সিলিগুার ব্লকের সহিত ঢালাই কর] হয়। 

সিলিগডার ঢালাইচকর ধাভু-_ বায়ুর দ্বারা শীতলিকৃত অধিকাংশ 
সিলিগাঁর কড়া গ্রেডের চীনা লৌহের (০৪56 £:০2)। উহার দ্াডা সকল 

চিল-কাষ্ট ( ০11] ০88) হওয়ায় উহ্থার। অত্যন্ত কড়া হয়। এইরূপ চিনা 

লৌহের টেনসাইল শক্তি বর্ণইঞ্ি প্রতি ১৬ টন (৫০৪)। সিলিতীরের গাত্র 

৫/৩২৮ হইতে ৭/৩২* (কোদাই করিবার পর) রাখা হয়। উহার দাড়াগুলি 
মোটা হইতে ক্রমশ: স্ুক হইয়। আ”সে। 'বাধুশীতল' ইঞ্জিনের ভিন্ন ঢালাই 
পিলিগাঁর-হেড;ণএয়ারক্রীফট ও মোটর সাইকেল ইঞ্জিনে এলুমিনিয়ম-এলয়' 

এর ঢালাই দিলিগার হেডও ব্যবহৃত হুইয়! থাকে ইহার ভালভ-সিট, গাইড 

চিনা লৌহের বা ব্রোঞ্চের দ্বারা প্রস্তুত করিয়। লাগান হয় । আবার অনেক 
ক্ষেত্রে রিল বা এলুমিনিয়াম ও চিনালৌহ-মিশ্রণ ঢালাই িলিগার ও 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

জল দ্বার শবীতলিকরণ সিলিগার ঢালাই কগিতে বিশেষ নিপুণতার 

প্রয়োজন, কারণ শীতলিকরণ প্রকে1$ সিলিগারের সহিত একত্রে ঢালাই 

করিতে হয়। পূর্বের সাঁধায়ণ ঢালাই কাধ্যের লৌহ, পিলিগার ঢালাইয়ের জন্ঠ 
ব্যবহৃত হইত কিন্তু উহার ক্ষয় সত্বর হয় বলিয়। চিনা লৌহের সহিত অল্প 
কিছুটা পরিমাণ “নিকেল ও ক্রুগিয়াম' মিশ্রণে ঢালাই করিলে সিলিগারের 
ক্ষয় বিলম্বে হয়। 

সিলিগুর লাইনার- আজকাল সাধারণ চিনা! লৌহের বা 

এলুমিনিয়ামের সিলগার প্রস্তুতের রেয়াজ হইয়াছে। টালাইয়ের পর 

সিলিগারের গন্ডের মধ্য কুঁদিয়া সাফ করিয়া পৃথক একটি মিশ্র-ধাতুর 

চিনা লৌহের চোঙ্গ নিখুত করিয়। কুঁদিয়। লাগান হয়। এরূপ মিশ্র-ধাতুর 

চিনা লৌহের নাম “প্রোমিডিয়াম', “সেন্টাড? বা *ডিউরোসিল' । এই 

রূপ ধাতু তৈল সহযোগে অতিশয় কঠিন হব, এবং বহু দিবসাবধি কাধ্য 
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দেয়। এবং এই ল|ইনার ক্ষয় হইবার পর বল করিলে পিষ্টন বদল করিবার 
প্রয়োজন হয় ন1। এইরূপ উপায়ে পিলিগার কের আৰু অনেক বাড়ে | 
যে ক্ষেত্রে এইর্প লাইনার শীতলিকরণ জলের সংশ্রবে আসে তাহাঁদের 

“চট লাইনার? ( $16611015 ) বলে, এবং যে সকল লাঈনার 
জলের সংশ্রবে আসে না তাহাদের “ড্রাই লাইনার' বলে। আর এক 

প্রকার লাইনার যাহাকে 'নাইট্রালয়' বলে, উহাকেগরম করিয়। “এমনিয়াম” 

গ্যাস প্রয়োগ করিলে অতিশয় কঠিন হয় ও সহজে ক্ষয় হয়না আ'রো 

এক প্রকার লাইন।র যাহার নাম “নাইর্টে।-কাষ্ঠ-আইরণ' ইহাতে এলু- 

মিনিয়াম ও ক্রোমিয়াম অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে । ইহার ক্ষয় রোঁধ 

শক্তি অতিশয় অধিক | 

এলুমিনিয়াম সিলিগুার- এলুমিনিয়।ম-এলয় গিলিগার 

প্রস্ততে খরচ বেশী পড়ে। কিন্ত উহার তাপ প্রসারণ ক্ষমতা দ্রুত হওয়ায় 

ইঞ্জিনে উচ্চ-কম্পোন ব্যবহ।র হইতে পারে । 

ডিট্যাচেব ল-হেড পিলিগুারের মৃবিধ। এই যে দিলিগাঁর গহ্বর কে 

সমানভাবে কুঁদ| যায়। এবং সিলিগার-ব্রককে সম্পূর্ণ বিধুক্ত ন। করিয়। 
কেবলমাত্র হেড খুলিয়। উহার মধ্োর কার্বন পরিষ্কার কর] যাঁয়। 

ভ্র্যাঙ্ক-কেল (01801 085৩ )-_মাকিন প্রথা আপার বা 

্র্যাঙ্ক-কেসের উর্দা।ংশে পিলিগার-ব্রকের সহিত একত্রে ঢালাই কর! হয় 
তাহাতে উহার খরচ কম পড়ে । নিয় অংশ ঢালাই লৌহ বা ট্রিল পাত 

(75555086661 91১৩৩%) দ্বার! গঠিত হইয়া, প্যাঁকিং সাহায্যে উহাকে 

উদ্ধাংশের সহিত নাট-বোন্ট দিয়! সংযোগ করা হয়। উহাতে লুত্রীকেটিং 

তৈল রাখা হয় এবং পাম্প বারা এই তৈল ইঞ্জিনের বিভিন্ন গতিশীল অংশে 

প্রদান করা হয়। কন্টিনেন্টাল ইঞ্জিনে ক্তযাঙ্ক-কেদন্বয় এলুশিনিয়ান- 

এলয় ঘ্বার1ও মিমিত হয় । 
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লিলিগার গাত্র এলুমিনিয়াম-এলয় ও কাষ্ঠ-আইরণের পক্ষে ৩/১৬, 
মোট] (ক্োদাই করিবার পর) থাঁকা উচিৎ। এবং জল-প্রকোষ্ঠের স্থান 
৫/১৩ হইতে ৭/১৬ ইঞ্চি “থার্মৌপাইফন” পদ্ধতিতে, এবং ৩/১৬ হইতে ৫/১৬ 
ইঞ্চি পাম্প-সারকুলেসনের পক্ষে রাখা উচিৎ। সিলিগাঁর সকলকে 
সমিবেশের পূর্বের জল-চাঁপ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। (জল প্রকোষ্ঠকে 
৪০ হইতে ৬* পাউও্ড চাপ এবং পিলিগারকে অন্ততঃ ন্যুন পক্ষে ৫০5 
পাঁউগ্ড বর্গইঞ্চি প্রতি চাপে )। সিলিগার কিছুকাল ব্যবহারের পর অনেক 
সময় দেখা যায় যে উহার মধ্যে পিষ্টন চলাঁচল ক্রিয়ার দ্বারা উহার গহ্বর 
কিছুটা বাদামি বা অসরল হইয়াছে এবং কখন কখন পিষ্টনে গাজন-পি ন 
দ্বার] স্বল্প অ চড় হইয়াছে, তাহার দরুণ সম্পূর্ণ গ্যাস-টাইট হইতেছে না, চিত্র 

7 ৪৫তে কিরূপে উহা সম্পূর্ণ গোল করা ও 

অশচড় উঠান যায় দেখান হইয়াছে | 
সিলিগা'রটিকে একটি টেবিলের সহিত 

মি শা? আটকান হইয়াছে এবং একটি ভামি- 
ছু চে | না পিষ্টন পাহাধ্যে এমারি-কম্পাউও দিয়া 
| এও দাগ উঠান হইতেছে । সিলিগারটি 

উদ্টা রাখার কারণ, এই সিলিগাঁরে র 
চিত্র--৪৫ 

হেড খুলা যায় না । দাগ অধিক হইলে 

সিলিগাঁরকে রি-বোরিং করার প্রয়োজন হয় ও তাহাতে পিষ্টন ও রিং 

বদলেরও প্রয়োজন হয় । সিলিগ্ার রি-বোরিং করিলে পিলিগার গাত্রের 

পুরুত্ব কমিয় যায় ও গাসের স্থান বৃঝি হেতু চাপ ও অধিক সহ করিতে হয় 

এইরূপ “রি-বোরিং' এক বা। ছুইব।র কর! যায় মাত্র। অতি মুদক্ষ কাটি 

গরের ঘারা এইরূপ রি-বোরিংএর কাধ্য করান উচিৎ । 
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পিউন ও পিউনল ত্িং (চ15600 & 7১151017-10110£ )-7( চিত্ত 

৪৬ ) একটা চার সিলিগাঁর ইঞ্জিনের চারিটী পিষ্টন, কনেকটিং-রড দ্বার! 

্র্যাঞ্ফচ সাঁফটের সহিত 

ংুক্ত দেখান হইয়াছে । 
বামর্দিকে একটি পিষ্টন 

ও ডানদিকে একটি 

কনেকটিং-রডকে পৃথক 

চিত্র--৪৬ অবস্থায় দেখান হইয়াছে | 

পিষ্টনের কাঁধ্য হইতেছে, শত্তি উৎপাদনের জন্য একটি গ্যাঁস-টাইট 

প্রকোষ্ট গঠন করা, যাহাতে গ্যাস বিক্ষারণ হেতু উহার চাপ ও প্রসারণ 
ভাঁর কনেকটিং-রডকে দিয়া কনেকটিং-রডের ম্মল-এগ্ুড বেয়ারিংএর সহিত 
এক সমগ্র ভাবে থাকা। পিষ্টন (১) কাট আইরণ, (২) এলয় ব| মাইল্ড 

ভিল বা (৩) এলুমিনিয়াঁম এলয় দ্বারা ঢালাই কর হয়। 

এক কালে ঢালাই লৌহের পিষ্টন সর্বত্র ব্যবহৃত হইত, পরে এলুমিনি- 
য্নাম এলয়ের পিষ্টন অতিশয় হলিকা হওয়ায় উহার গ্রচলনই অধিক 

হইয়াছে। পিষ্টন-ঢালাই, ডাই-কাষ্টিং ($6-085008 ) প্রণালীতে 

হয়। 

ফোঁড ইঞ্জনের পিষ্টন এখনপর্ন্স্ত এলয়-স্টিল দ্বারা ডাই-ক1িং প্রণালীতে 

প্রস্তুত হয় এবং ইহ পূর্ব্বের কাস্ট-আইরণ পিষ্টন অপেক্ষা অনেক হাল্কা 

হয়। পিষ্টন ও সিলিগার এক ধাতুর দ্বারা হইলে উহাদের মধ্যে ফাক 

( ০152787705 ) কম রাখিলেই চলে, কিন্তু এলুমিনিয়াম এলয পিষ্টনে 

উভয়ে মধ্যের ফ"1ক কিছু বেশী রাখার প্রয়োজন ইহ উত্তম তাপ প্রসারণ 

কারি হওয়ায় চলিবার সময় অনেকটা ঠাগু! থাকে, এবং ইহার শিরদেশে কম 
কার্বন জমে | ইহার তাপ দ্বারা বৃদ্ধি আঁধক হওয়ায় উহাকে সিলিগারের 
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সছিত অধিক টিলা রাখার প্রয়োজন, ইহাতে আবার প্রথমে ইঞ্জিন 

চলিবার সময় “নক' করে। 

এই নকৃকে পিষ্টন-শ্ল্যাপ (51900 

9197) বলে। সিলিগার কিছুটা 

গরম হইলার পর ইহা! বন্ধ হইয়া 

যায়। এইরূপ পিষ্টনের নিয়াংশ 

কিছুটা কাটিয়া! ফাক করিয়। 

দেওয়। হয়, এবং কোন কোন 

পিষ্টনের নিম ভাগে একটি রিংও 

লাগান হয়। এই রিংকে গাইড- 

চিত্র__৪৭ রিং বলে 

পিউন-ক্রিং (71300 228 )-সিলিগারের মধ্যস্থিত ইন্ধন 

গ্যাসের আয়তন চাপ ও তাপ প্রদ।নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন পিষ্টনকে বাহির 

দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং ঠেলা প্রান্ত পিষ্টন উঠার সহিত সংযুক্ত অপরাপর 

অংশগুলিকে চালনা করে। যদি পিষ্টন ও সিলিগারের মধ্যে ঈষৎ ফাক 

থাকে তবে এ চাপ পিষ্টনকে কম জোরে ঠেলিয়। বা না ঠেলিয়৷ এ ফাকের 

মধ্য দিয় নির্গতি হয়, সেই কারণে চাপধুক্ত গ্যাসের এ ফাকের মধ্য দিয়া 

যাওয়! গতি রোঁধ করিবার জঙ্ত পিষ্টনের গাত্রের বহির্দিকে ঘাট বা গর্ত 

কাটিয়া উহারের মধ্যে বলয় আরুতির রিং পরাইয়! দেওয়া হয়। রিং সকল 

পিষ্টনের সহিত স্থিত হইয়া সিলিগারের ভিতর গাত্র উত্তম রূপে স্পর্শ করিয়া 

যাতায়াত করে তাহাতে কন্প্রেলান লিক না করায় কল্প্রেপানের ও একা 

পানসানের চাপ ধারণ করে। এ্ররূপ রিং প্রত্যেক পিষ্টনের উর্দাংশে ২,৩ 

বা চারিটি স্থাপন করা হয় ও তাহাতে লিকেজ (16888০) ভয় থাকে না। 
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নিম্নে কয়েক প্রণালীর ( চিত্র-_-৪৮ ) দেওয়া হইল, ইহু। ব্যতীত ও আরে। 
অনেক প্রকারের রিং প্রস্তুত হয়। পিষ্টন-রি ং 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল চিনা লৌহের ঢালাই 

হইতে প্রস্তুত । কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে 

[হু হু 1 ইহা কাষ্ট-ট্িল ব। ঢালাই পিতল (81533) দ্বাৰা 
1 -. প্রস্তুত করা হয়। পিষ্টন-রিং পিষ্টনের গাত্রের 
[হত _$ গর্তে গলাইবার জগ্ত উহার একদিক কাটিয়া 

চিত্র_-৪৮ দেওয়া হয়। রিং সকল প্রস্তূতে উহাকে 

মাপে কিছু বড় বাখ। হয় এবং এরূপ কনের পর কর্তন স্থলে ক্র্যাম্প দ্বার 

চাপিয়] বাধিয়। গিলিগারের বোর অনুয।য়ী গ্রাইণড দেওয়। হয়। আজকাল 

বহু প্রকারের পিষ্টন-রিং বাজারে পাওয়। যায়, এবং কত ওভাব সাইজ তাহ 

বলিলেই চলে। অনেক সময দেখ] ধায়, রিং টিলা হওয়ার পিষ্টনের গ্রুভ 

(0:০০৬)এর ধারও ঢালু হয়। উহাকে লেদ্ মেসিনে ঠিক কথার প্রয়োজন | 

নতুব রিং বদলাইলেও ঠিকমত কাধ্য করে না । পিষ্টনে কি প্রকারে রিং 
পরাইতে হয় তাহার চিত্র--৪৯.৫০,৫১,৫২তে দেওয়া হইল। কয়েকটি টিন 
পাঁত সাহায্যে রিং ফিট. করিলে রিং 

ভাঙ্গিবার সম্ভাবন। থাকে না। অনেক 

ক্ষেত্রে পিষ্টন রিং, ইঞ্জিন চলিবার সময় 

ভাঙ্গিয়া গেলে সিপিগারের গাত্রে 
দাগ করিয়া উহাকে জখম করে । রিং 

ভাঙ্গিলে দিলিগারের মধ্যে এক প্রকার 

শব হয়। উহ1 লক্ষ্য করিয় ইঞ্জিনকে চি 

আর না চালাইয়া! পরীক্ষ। করিলে সিলিগুাগটি কম জখম হয়। পিষ্টন 

অধিক কয় প্রাপ্ত হইলে এবং দিলিগার রিং-বোরিং করিলে পিষ্টন ও পিষ্ট 
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রিং বদলের প্রয়োজন । কোন কোন পিষ্টন রিংএর নিয়ে আর একটি 

রিং দেওয়। হয় তাহাকে জাক্ষ-রিং (082৮-:0€ ) বলে। 

চিত্র--৫১ চিত্র৫২ 

পিষ্টনের গাত্র বাঠিকা লুত্রীকেটিং তৈল যাহাতে পিষ্টন-ছেডে উঠিতে না 
পারে সেই কারণে পিষ্টনের নিয়াংশে একখানি করিয়। রিং ব্যবহার কর? হয় 

তাহাকে জ্রেপার রিং (50157৩7 71728) বলে । ইহার সাহায্যে লুব্রীকেটিং 

টৈল উহার ও পিষ্টনের মধ্যে ছোট ছোট ছিন্্র দিয়া প্রবাহিত হইয় 

পুনরায় জ্যাঙ্ক-চেম্বারে যায়। 

পিউন-পিন ব। গাজন-পিন (চ25000. 025 ০7 0502607 

017)--এই পিন পিষ্টন গাত্র ভেদ করিয়া উহ!ার সহিত সংযুক্ত হয়। ইচ'কে 

রক্ষণের জন্ত পিষ্টনের ভিতর গাত্রে ছুইধারে দুইটি কুচ বা বস (9983) 
একত্রে ঢালাই করা হয়, উহাকে পিষ্টনের সহিত অ।টকাইবার জন্তু বিভিন্ন 

প্রথা অবলম্বন করা হয়, যেমন বসের সহিত রোট দিয়!, ছুই পাশে স্টিল 

তারের রিং সাহায্যে, সারক্লিপের সাহায্যে বাঁ পিন গলাইয়! উহার দুই 
সীমায় পিতলের ওয়াসায় সাহায্যে । কারণ কোন প্রকারে পিনটি বাহিরে 

আসিলে সিলিগার গাত্রে অ"াচড় কাটিতে পারে। সিলিগার গাত্রে এইরূপ 
দাগ হইলে উহাতে গ্যাস-টাইট রাখা অসম্ভব । তখন সিলিগারকে ল্যাপিং 

বা রি-বোরিংএর প্রয়োজন । গাজন-পিনকে ফাঁপা কর হয়, তাহাতে 
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উহ্থার ওজন ও বির্গাত্রের বিস্ত তি অধিক হওয়ায় বুসের ক্ষয় বিলঙ্ছে হয়। 
এই পিন কোন কোন ক্ষেত্রে পিষ্টনের সহিত দৃঢ় সংযুক্ত আবার কাহাতে 
বা কনেক টিং রডের সহিত দৃঢ় সংযুক্ত হইয়। কজা গতি প্রস্তুত করে। ইহ! 
উচ্চ শ্রেণীর কার্ধন বা] অল্প নিকেল মিশ্রিত ট্টিল দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই 

পিন ক্ষয়প্রাপ্ত হল ইঞ্জিন চলিবার কালে উহা হইতে টক্ টক্ শব বাহির 

হয়। ইহাকে বদল করিতে হইলে কনেকটিং রডের ম্রল-এগ্ু বুস ও গা্জন-পিন 

এই ছুইটিকে বাতিল করিয়। নৃতন পিন ও বুস ফিট করিলে উক্ত প্রকার শব্ধ 
বন্ধ হয়। চিত্র--৪৭ দেখান হইয়াছে কিরূপে এ শব্দ পরীক্ষা করিতে হয়। 

পিষ্টন গঠন £__ইন্টান1ল কন্বাশ্চান ইঞ্জিনের পিষ্টনকে দ্্রীঙ্ক-পিষ্টন। 

বলে। রিম ইঞ্জিনের পিষ্টনকে ণভি্ক-পিষ্টন? বলা হয়। ট্রাঙ্ক-পিষ্টনের লহ্ব 

মাপ সাধারণতঃ পিস্টন ব্যাসের (192250৩) সমান হয়। আধুনিক 

ইঞ্জিনে গড়পড়ত। ফ্রটকের পরিমাণ সিলিগার বোরের ১:৩ হইতে ১:৪ 

শুণ অধিক। দিপিগার গাত্রে পিষ্টনের গ্যাস বিক্ষোরণ হেতু ধাক্কা, বর্গ- 

ইঞ্চি প্রতি ২৫ পাউগ্ডের অধিক বাঞ্চনীয় নয়। গাজন-পিনের ব্যাস (9:5.) 

সচরাচর পিষ্টনের ব্যাসের পঞ্চমাংশ এবং হালকা! করিবার জন্য উহাকে 

ফশাপা করা হয়। ২৮ হইতে ২।*৮ ব্যাসেয় পিষ্টনের মন্তকাংশ ৩/১৬ 
ইঞ্চি পুরু ৪ ইঞ্চি পিষ্টন ব্যাস হইবে ১/৪৮। প্রতি পিষ্টনে ২ হইতে ৪টা রিং 
পরান হয়। সাধারণ রেয্নাজ, গাজন পিনের উদ্ধে ২ খানি ধাহাদের কম্প্রে- 

সান রিং ও নিয়ে একখানি, উহাকে স্কেপার-রিং বলে। কাষ্ট১আইরণ 
পিষ্টনের ব্যাস সিলিগার বে!র অপেক্ষা ছোট কর। হয় যাহাতে তপ্ত হইলে 
উহারা জড়াইয় ন1 যায় । ইহ। ইঞ্চির ১/১০*০ অংশ (ইঞ্চি-প্রতি)। 

পিষ্টনের শিরদেশ তাপের প্রখরত। হেতু অধিক তপ্ত হওয়ায় ২ হইতে 
৪/১*৯৯ ইঞ্চি-প্রতি টিল। রাঁখ| হয়। অধুন! ঢালাই টিল-পিষ্টন হালক? 
ভাবে প্রস্তুত হওয়ায় কা্যকরি হিসাবে এলুমিনিয়াম-এলয় পিষ্টন অপেক্ষা 
আদৃত। কোন কোন পিষ্টনের স্কাঁটের পুরুত্ব ৩৫৮ এবং মন্তকের 
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দিকের পুরুত্ব '** ইঞ্চি, ইহাতে তাপ ত্যাগের পক্ষে অতিশয় কাধযক'ি । 
টিল পিষ্টনের ধাতু ১৩৫ হইতে ১*৭ কার্বন মিশ্রিত, ২৫ হইতে ৩ তাত্রঃ 
'৬ হইতে ১ ম্যাঙ্জানিস, ৯ হইতে ১৩ লিলিকন 'এবং "১৫ হইতে ২%. 

ক্রোমিয়াম এবং বা কীট! লৌহ। ইহাই মিশ্রণ টিল পিষ্টন প্রস্তুতের ভাগ ৷, 
ইহা লৌছের ছ' চে ঢালাই করা হয়। 

'এলুমিনিয়াম-এলয় ' পিষ্টনের সিলিগডার গা্রের ক্লিয়ারেন্স হিল বা কাষ্ট 
আইরণ পিষ্টনের তিন গুণ। অধুনা! অনেক প্রকারের পিষ্টন ব্যবহৃত 
হইতেছে যথা_ কপার-টিল, হিডুমিনিয়াম এলয়, রিকা(ড। শ্লিপার, কভমো,, 

এরোলাইট, “ইনভাসণট কথ্াইণু” এলুমিনিয়াম ও ষ্টিল প্রভৃতি পিষ্টন। 

স্বয়ংচল যানের নিলিগার ও পিষ্টন ২৫*৯০৩০*০* হাজার মাইল 

চলার পর দেখ! যাগ যে তাহারা কারবুরেটারের বায়ুর সহিত ধুলা বালি 
আপার ফলে শীঘ্র শীপ্র ক্ষয় হর। এই ক্ষয় নিবারণ এয়ার-ক্রিনার ব্যবহারে 

অনেকটা কম হইতে পারে । সিলিগু1র ও পিষ্টন ক্ষম হইলে গ্যাস লিক্ 

হেতু ইঞ্জিনের ক্ষমতার বহুলাংশ নষ্ট হয়। ইহা নিবারণের জন্য সিলিগারক্ষে 

পুনরায় বোর ব৷ গ্রাইড করিয়] নুতন পিষ্টন ও রিং ফিট করিলে ইঞ্জিনটি 
পুনরায় নৃতনের মত হয় অবশ সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর ক্ষয়প্রাপ্ত অংশসমূৃহও 
বদল করিতে হইবে। 

কনেকটিংরড ও ক্র্যাঞ্চ-সাফট (00101)600108 200 & 020 

51)2£.)--কনেকটিং-রডের আকৃতি চিত্র ২০১ ২২, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৯, ৪২ 

প্রভৃতিতে দেখান গিয়াছে । এই রড, পিষ্টনে স্থিত পিষ্টন-খিন বা গাজন 

পিনের সহিত কল্সা গতিতে ক্র্যান্-পিনকে সংযোগ করিয়া! পিষ্টনের 

যাতায়াত গতিকে ক্র্যাঙ্ক-সাফ.টে ঘুর্ণন গতি দান করে। ইহার ক্তযাঙ্ক 

পিন সীমার একটি ছুই-পাল্লা যুক্ত বেয়ারিং আছে তাহাকে বিগ-এগু-বেয়ারিং 

বলে, এই ছুই পাল্লা নাট-বোল্ট সাহায্যে একত্রে যুক্ত হয়। কনেকটিং 

রড, নিকেল-গ্টিল, ট্যাঙ্গস্টেন-ছ্রিল বা ক্রেম-ভানাডিয়াম ছ্টিল দ্বার! কামার 
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শ/লে পিটাইয়| (৫:০2 0178৩ ) ' গঠিত হয় ইহাকে বাকাইবার ও 
চাপের বেগ ছুইই সহা করিতে হয়, সেই কারণে ইহাকে বিশেষ মজবুত 
করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার আকুতি “[” বিমের ঠায় বা অনেক সময় 
গোলাকতির রডও ব্যবহার করা হয় । আধুনিক অনেক ইঞ্জিনের কনেকটিং 

রড এলুমিনিয়াম এলয় দ্বারাও প্রস্তুত হইয়। থাকে। প্রতি ল্লিগার ও 
পিষ্টনের জন্য একটি করিয় এইরূপ রডের প্রয়োজন হয় ৷ বিগ-এগু-বেয়ারিং 

ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উহার পাল্ল! ঘরের মধ্যের লাইনার পাঁতল! করিয়া! দিয়! ও 

বেয়ারিং “পাড়াইয়া” এবং ক্র্যাঙ্ক-পিনগুলিকেও পালিস করিয়। নিয়মিত ভাবে 

উহাকে চলনোপযোগী ট1ইট-ফিট করা হয়। পিষ্টন-পিনের দিকে ম্মল- 
এগ্ডের ভিতর একটি ব্রোঞ্জ বুস ফিট করা! হয়। ইহার পিচ্ছিলকারী তৈল 

ধারণের জঙ্ক, কনেকটিং রডের শিরদেশে ও ছুইটি নিয় ভাগে গর্তের সাগায্যে 
হইয়। থাকে । বিগ-এগু-বেয়ারিং হোয়াইট ব। এ প্টফ্রিকসান মেটাল দ্বার! 
নিমিত। উহার পিচ্ছিলকরণে, উহার নিচের পাল্লায় একটি ৮ষচাকৃতি 

নল আছে উহার দ্বারা! বিশেষ তৈল-ট্রে হইতে তৈল লইয়] নিজের বেয়ারিং 
এ দেয় ও ছিটকাইয়] চেম্বার মধ্যস্থিত অপরাঁপর চালু অংশগুলিতে ও তৈল 

দানে পিচ্ছিল করে। কনেকটিং রডের 'লম্ব' মাপ (গাজন-পিন সেপ্টার 

হইতে ক্র্যাঙ্ক-পিন পর্ধ্যজ্ত ) প্রৌোীকের ১-৩/৪ হইতে ২৪০ পর্যস্ত। এ, 

সেকঙানের গভীরতা সিলিগার বোরের ১/৩ হইতে ১/৪ অংশ, এবং 
চওড়1 ১/৭ হইতে ১/১* মাংশ। 

ত্র্যাঙ্ক-সাফ.ট (07501-8:9)- ক্র্যাঙ্-সাফট ও কনেকটিং 
রড ব। রড সকল পিষ্টনের যাতায়াতের গতিতেকে ঘুর্ণন গতিতে পরিণত 

করে। ইহাকে অতিশয় কড়াধাতের করা হয় কারণ ইহাতে বিক্ষারিত 

গ্যাসের চাপ এবং মোচড় অত্যধিক সহ করিতে হয় ও যাতায়াতকারী 

অংশলমূহের জড়তার (37:৩7 ) ফলও ইহার উপর পড়ে, এইরূপ জড়তা 
হেতু চাপ, পিষ্টন ও কনেকটিং-রডের গতি পাঁরব্তন হেতু ছুইটি ডেড 
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সেণ্টারে তাহাদের ধ্ৌকের শেষে হয়। ক্রাযাঞ্চ-সাফটের উপর এইরূপ 
মোচড়কে “টর্ক' (005৩) বলে। এই টর্ক সর্বদাই পরিব্নশীল 
সেই কারণে সাফটটি অতিশয় শক্ত হওয়া প্রয়োজন। এক-সিলিগার 

যুক্ত ইঞ্জিনে ক্রাযাঙ্ক-সাফটের উপর সর্ধবাধিক “মোচড়” হয়। এই সর্ধা- 
ধিক টর্ক গড়পড়ত। টর্কের আট গুণের কম নয়। এইরূপ চাপ অসমত 
টর্ককে বা মৌঁচড়কে ক্রযাঙ্ক-সাঁফটে চারাইয় দিতে হইলে আ+রে। অনেকগুলি 

সিলিগার, পিষ্টন ও কনেকটিং-রডকে ক্র্যাঙ্ক-সাফটে সংযোগ করি! 

বিভিন্ন “কোণে চাপ প্রদান করিলে একস্থানে মোচড়ের বেগ অধিক হয় না 

কারণ উহা চারাইয়! পড়ে । ইহাতে ইঞ্জিনের সরল চলন+ গতি হয়। এক 

সিলিসারযুক্ত ইঞ্জিনে এই কারণে জার্ক দেয় ও উহ। কম করিবার জন্ত গতি 

মন্দ এবং মোচড়ের পার্থক্য হান করিবার পক্ষে একটি গুরুভার যুক্ত ফ্লণই- 
হুইলের প্রয়োজন হয় । 

চারি-সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের ক্রাযাঙ্ক-সাফট-ফোর্জ করিয়া একপিস 

লৌহ হইতে রিম ব1 বায়ু চালিত ড্রপ-হামার (0:09 1091070৩7 ) দ্বারা 

গঠিত হয়। ক্র্যাঙ্ক-সাফটের গঠনের চাহিদা অন্থুযায়ী একজোড়া “ডাই"- 
এর সাহায্যে করা ভইয়া থাকে। এই সাফট প্রস্ততের সময় উহাকে 

শ্বেতাজ্জল করিয়। “ডাই”এর মধ্যে দ্রপ-হামার স্বারা চাপ! হয়। ক্র্যাঙ্থ 

সাফটের বেয়ারিংএর স্থান ও ক্রাযাঙ্ক-পিন কুঁদিয়! পরিষ্কার করিয়া প্রয়োজন 
মত সাইজে আনা হয়। কতক ক্ষেত্রে নিরেট ক্টিলকে “প্রেনিংমেসিন” দ্বারা 

প্লেন করিয়া, মিলিং করিয়! ও টার্ণ করিয়া গ্রস্তত করা হয়, এই প্রণালী 

ব্য় বল। ছোট চায় সিলিগার যুক্ত 'মনৌরক' ইঞ্জিনে সন্ভা ও মজবুত 
ক্র্যাঙ্ক-সাফট, ছুইটি মেন বেয়ারিংএর মধ্যে কাধ্য করে। কিন্তু য্দি সম্ভব 

হয়, মধ্যে আর একটি বেয়ারিং সংযোগ করিলে ভাল। এখানে চার, ছয় 

আট দিলিগুা রধুক্ত ইঞ্জিনের ক্র্যান্ক-সাফটের চিত্র দেওয়। হইল। 
৭ মেো--৩৬ 
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নিসে চিত্রে একটি চার-সিলিগার যুক্ত ক্র্যা্*-সাফট দুইটি মেন 

বেয়ারিংএ রক্ষিত । 1, 2, 3১ 4 কনেকটিং-রড | বেয়ারিং বা ক্র্যাঙ্ক-পিনে 
শা ্ গ । 7৮ মত টর্ক ছুই স্থানে 
| 1 রি পড়িয়াছে, বাঁম 

দিকের চিত্রে 

দেখা যাইতেছে । 

ইহাতে টর্ক 
৩৬০*। মধ্যের 

চিত্রে একটি 

চিত্র--€৩ ছয় সিলিগার 

যুক্ত ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক-সাফট দেখান হইয়াছে । বাম পার্শের চিত্রে টর্ক 

তিনস্থানে অর্থাৎ ২৪০ অন্তর পড়িয়াছে। নিম্নের চিত্রে একটি আট-সিলিগার 

যুক্ত ইঞ্জিনের ক্রাযাঞ্ছ-সাফট দেখান হইয়াছে । বামদিকের চিত্রে দেখ! 

যাইতেছে “টর্ক' ১৮০* অন্তর । সাফটের যে অংশ বেয়ারিংএর মধ্যে ঘুরে 

তাহাকে জার্ণাল বলে। মধ্যের চিত্রে ক্র্যাঙ্ক-সাফট চাঁরিটি বেয়ারিং ও 

শেষেরটিতে পাঁচটি বেয়ারিং দ্বার! ধৃত। মেন জার্ণালগুলিতে বেয়ারিংএর 

স্থান কাল করিয়া! দেখ!ন হইয়াছে । 
ক্র্যাক্ষ-সাফটের গঠনের দরুণ ভার ব্টন কিরপে হইয়াছে চিত্রে উহ! দেখা 

যাইতেছে ক্রাযাঙ্ক-পিনগুলির স্থান 7,2,9455,6 ০: 72345678 দেখান 
হইয়াছে। 

চিত্র--৫৪ 278768-0-3 

চিত্র-_৫৪ একটি চারি সিলিগার যুক্ত ইজিনের জন্ত উপযোগী ক্তযাঙ্ক- 
স।ফট, ইহাতে মেন বেয়ারিং তিনটি দেখা যাইতেছে । নিচে ও উপরে দুইটি 
করিয়। ক্র্যাঙ্ক-পিন জার্ণালও দশিত হইয়াছে। 
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ভ্র্াহ-সাফট প্রন্ভততের ধাডু ( 01208-2261006518) 

_সাধারণ ধীর গতিযুক্ত ইঞ্জিনের ত্যাঙ্ক-সাফট ৪০ টন” ষ্টিল হইতে 
প্রস্তুত হয় । ইহাকে কড়া কর! হয় না। আধুনিক অধিকাংশ ক্তযান্ক 

সাফট “এলয়-্িল” ছারা প্রস্থত, ইহাতে ৩% নিকেল থাকে । ক্রম-ভ্যানা- 

ডিয়াম ও নিকেল-ক্রোম এলয়ের ঘারাও ইহা প্রস্তত হয় । মাপের প্রা সমান 
করিয়। মেসিনিং করিয়া পরে পাইন দেওয়]| হয়। ততপরে উহার জার্ণাল 

প্রভৃতি গ্রাইগড করিয়। নিখু'ত কর। হয়। “পাইন” দিবার পর ইহার টেন- 
সাঁইল ব্রেকিং চাঁপ সহন ক্ষমতা দাড়ায় বর্গইঞ্চি প্রতি ৫৭ হইতে ৯০ 

টন পর্য্যন্ত । 

অধুনা “ফোর্ড কোং ঢালাই করিন! ক্র্যাঙ্ক-সাঁফট প্রস্তুত করিতেছেন । 
এইরূপ ঢালাই করা ক্র্যাঙ্ক-সাফটে বিশেষ উপায়ে মিশ্রিত “এলয়-ট্টিল'ব্যবহাঁ 
কর! হয়। ইহাতে কার্বন ১৩৫ হইতে ১.৬, ম্যাজানিস *€৫ হইতে "৬, 

সিলিকন্ "৮ হইতে ১*১। 

ক্রোমিয়াম ৪ হইতে *৫, 

তাম ১৫ হইতে ২, 

ইহার সহিত অতি সামান্ঠ 

গন্ধক ও ফম্ফরাস ও 

মিশ্রণ করা হয়। ইহ! বর্গ- 
ইঞ্চি প্রতি ব্রেকিং চাপ 
৬০ হইতে ৬৫ টন পর্ধ্স্ত 

সহা করিতে পারে । ইহার ক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

কয়েক হাজার মাইল চলিবার পর ক্রযাঞ্ক-সাফট জার্নাল প্রৌকের ধাকা 

প্রভৃতির দ্বারা অসরল ও বাদামি হয়, উহা ঠিক করিবার প্রণালী চিত্র 

৫৫তে দেওয়। গেল । 

চিএ--৫৫ 
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মোটর ইঞ্জিনের ২, ৪ বা আট সিলিওর ঘুক্ত ক্র্যাঞ্চ-দাফটের একটি 
ক্র্যাঞ্ষ-পিন হইতে অপর ক্ঞযান্ক-পিনটির ব্যবধান ১৮* ডিগ্রী, অতএব ক্র্যান্ক 

জার্ণাল (0:9:7-]081791) এবং ক্র্যাঙ্কপিন সকল এক লাইনে 
(71576) থাকে কিন্তু ৩, ৬ বাঁ ১২ সপিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের ক্তযাক্ক- 
পিনগুলির পার্থক্য পরষ্পরের সহিত ১২৪* ডিগ্রী। অতএৰ ক্র্যাঙ্ক-পিনের 

উপর সিলিগারের সংখ্যা ₹-৭২০*কে ভাগ করিয়৷ ক্র্যাঙ্ক-সাফটের টর্ক 

নিপ্ধারিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্র্যাঙ্ক-সাফট ও ক্রাযাস্ক-পিন জার্ণালগুলিকে 

ক্রোমিয়াম দ্বার! প্লেটিং কর হয়। ক্রোমিয়াম ধাতু অতিশয় কড়া ধাতের ও 
তাহ রিল বেয়ারিং-সারফেস (8621508 5150৩) অপেক্ষা! তিন চার 

গুণ অধিক কাধ্যকরি। 

স্রাই-ভুইল (চ15-1১৩1)-_ পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহার কার্ধ্য, 
পাওয়ার ফ্রোকে প্রস্তুত শক্তির কতকট। অংশ ইহার ত্বারা সঞ্চিত হয় ও 

তখন তিনটি 'আইডেল ট্রোকের' কার্য সাধনে তাহা ব্যফিত হয়| ইহাতে 

ক্র্যাঙ্ক-সাফট ঘুর্ণনের গতির সামগ্রস্ত রক্ষা করে। অতএব, *মোমেন্ট-অফ- 

ইনাপিয়া? (14০2567£ ০1170:05 ) বা জড়ত। যতটা অধিক সম্ভব কর! 
হয় । ইহার আকৃতি ও ওজন নিরুপণ “'মোটর-সাইকেলের পক্ষে সিলিগার 

বাসের ৩৪ গুণের অধিক না হয়,এবং ওজন,দিলিগুারের মধ্য গ্যাস কিউ- 

বিক ইঞ্চি প্রতি ১ হইতে ২ পাউওড হইবে । চারি সিলিগার ইঞ্জিনের টর্ক, 

অপেক্ষাকৃত একভাব হওয়ায় ফ্ললাই-হুইলকে অনেক হাক্কা করিতে পারা যায়, 

যেমন সিলিগারের কিউবিক ইঞ্চি ঘন পরিমাঁণ ১/২ পাঃ হইতে ১ পাঁঃ করা 

হয়। ছয় বা আট মিলিগ্তার যুক্ত ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ টর্ব-সামগরস্ত” হওয়ায় 
ফ্লাই-হুইল না থাকিলেও চলে। এই সব ক্ষেত্রে ফ্রাই-ছুইলকে ক্লাচের 
সমগোষ্টি হিসাবে রাখা হয়। আধুনিক ইপ্জনকফে ইলেকট্রক-মোটর দ্বারা 

টার্ট দিবার জন্ত ফ্লাই ছুইলের উপরে দত রাখা হয়, সেই দাতের সহিত 
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ইলেকট্রিক মোটরের দাঁতে দীতে সংযোগে জাচিগানকির ঘুরাইর। 
টার্ট করা হয়। 

€বয়ারিং (8০250108)--কনেকটিং-রডে গাজন-পিন সীমায় পিনের 
গতি চালনার জন্ত উৎকৃষ্ট গানমেটাল-বুস ব্যবহৃত হয় । এ পিন কোন কোন 
ক্ষেত্রে কনেকটিং-রডের সহিত, কাহাতে বা পিষ্টনের সহিত দৃঢ-সংযুক্ত 
হুইয় কার্ধা করে। আন।র অনেক ক্ষেত্রে পিনকে সম্পূর্ন ভাসমাণ অবস্থায় 
রাখির। কার্য), করান হয়। দৃষ্টি রাখিতে হইবে উহ যেন কোন প্রকারে 
পার্থ সরিয়া আসিয়। সিলিগার গাত্রে স্বীচড় কাটিতে না পারে । পিন 
কনেকটিং-রডের সহিত দৃঢ-সংযুক্ত হইলে পিষ্টন বসহয়ে বুস, এবং পিষ্টনের 
সহিত দৃঢ-সংযুক্ত হইলে, কনেকটিং-রডের স্মল-এগ্ডের ছিদ্রের মধ্যে বুসের 
প্রয়োজন হয়। আবার পিনের পূর্ণ ভাসমান অবস্থা হইলে খিষ্টন-বসে এবং 

কনেকটিং-রড উভয়েই বুসের প্রয়োজন হয়। কনেকটিং-রডের বিগ-এগ্ড 
বেয়ারং অতি প্রয়োজনীয়, ইহ1 ছুই পাল্লায় প্রস্তুত এবং নাট বোণ্ট সাহাষ্যে 
সংযুক্ত । এই বেয়ারিংএর মধ্যে “এট্টিফ্রিকৃলান* বা হোয়াইট মেটাল লাইনার 

থাকে। এইরূপ লাইন।র কনেকটিং-রডের ছিলের উপর সরাসরি ব1 পৃথক 

বোঞ্জ সেলে (8711) ঢালাই করিয়া ও লেদে কুঁদিয। ক্র্যাঙ্ক-পিনের সাইজ 
করা হয়। ছুইটি পাল্লার সংযোগ স্থলে অনেকগুলি করিয়া ধাতু-পাত 

€ সাধারণতঃ পিতলের পাত ) দেওয়া হয়। লাইনার ক্ষয় হইলে এ্পাত 
২১টি করিয়া খুলিয়। লইয়া পুনরায় 

ছুই পাল্লা সংযোগ করিলে এ বেয়ারিং 

নিয়মিত ভাবে টাইট হয়। মেসিনিং- 

করার পর পাল্ল! ছুইটির লাইনার ক্র্যান্ক- 

চিত্র--৫৬ পিনের সহিত হন্তের দ্বার ক্ষেপিং 

করিম “পাড়ান” করিতে হয়, এ্রীরূপ পাঁড়াঁন (8০৭8 ) করিবার স্ময় 
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বিশেষ দৃর্রি রাখিতে হয় যেন কনেকটিংরডের লাইন, ত্যযাঙ্ক-সাফটের 
লাইনের ৯ সমকোণ (2: £% 8181৩ ) অবস্থায় থাকে, নতুব। পিষ্টন 

সিলিগারের মধ্যে যাতা- 

য়াতের সমর একদিক 

ঘেসড়াইয়া, পিষ্টন ও 

সিলিগার গাত্র উভয়কেই 

ক্ষয় করিবে । বিগ-এগ্ড 

চিত্র-_-৫৭ বেয়ারিংএর পিচ্ছিলকরণ 
একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় । বেয়ারিংকে তৈল দানের জন্ভ উহাতে 

গ্রভ কাটা হয়। চিত্র ৫৭ প্রষ্টব্য। 
যদ্দিও “হোয়াইট মেটাল” বেয়ারিং বেশ ভাল কার্যকরি। কিন্ত যেখানে 

উহার উপর চাপ অধিক পড়ে সেখানে তৈল-ফিপ্টার ও তৈল পরিফ্ারক অংশ 
ফিট করা হয় এবং যে ক্ষেত্রে উচ্চ কম্প্রেসান ব্যবহৃত হয়, সেইসব ক্ষেত্রে এই 
ধাতুর বেয়ারিং তেমন কাধ্যকরি হয় ন।। উচ্চ-কম্প্রেসানযুক্ত ইঞ্জিনে 
হোয়াইট-মেট1ল বেয়্ারিং অনেক সময় ফাটিয়া! ব1 ভাঙ্গিয়ী যায়, সেইহেতু 
আ'রে। অধিক শক্ত বেয়ারিংএর প্রয়োজন, সেই কারণে অধিকাংশ আধুনিক 
ইঞ্জিনে মেন বেয়ারিং “লেড-ব্রোঞ্জ মিশ্র ধাতুর ইহ] তা, সীসা ও রাং 
সংমিশ্রণে গ্রস্তত হয়। ইহা! উচ্চ-কল্প্রেসানের চাপ সহা করিবার পক্ষে যথেষ্ট 
শত্ত ও উপযোগী । ইহ! অতিশয় দামি ধাতু সেইজন্ত বেয়ারিংএর যে 
পাল্লায় অধিক জোর পড়ে তাহাতে এই মেটালের লাইনার ও অপর পাল্লায় 
হোয়াইট*মেটাল লাইনার ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। গলেড-ব্োগ্ী' বেয়ারিং 
৮০০০০ হইতে একলক্ষ মাইল পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে । হোয়াইট-মেটাল 
২৫০০০ হইত ৩৭০০০ হাজার মাইল চলনের উপযোগী হয় মাত্র । 

আ'র এক প্রকার বেয়া'রং ধাতু যাহা “ক্যাডমিয়াম” ও ঘনিকেল' এবং 
অল্প ভাগ তাত্ত্র ম্যাগনেসিয়াম, রৌপ্য প্রভৃতির মিশ্রণ। ইহার আয়ুফাল 
সর্বাপেক্ষা অধিক, ছোয়া ইট-মেটালের আযু্কালের দুই গুণ। 
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ভাল্ভ-গিয়ার (৮৪15৩-৪৩৪:)-- যদিও ইন্টার্ণাল কথাশ্চান 
ইঞ্জিনে রোটারী, পিষ্টন, কাফ, শ্লীভ, প্রস্থাতি আ+রো নানা প্রকার ভাল্ভ 
ব্যবহৃত হইয়াছে তবুও আজকাল “শ্লীভও'পপেট? ব ট্যাপ্টে ভাল্ভ যুক্ত 
ইঞ্জিনের প্রচলন হইয়াছে । আধুনিক যাঁন সকলের ইঞ্জিনে পপেট-ভাল্ভই 
ব্যবহার করে উহার উদাহরণ চিত্র ২২,২৯,৩*.৩১ গ্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। এই ভাল্ভ 'হাই-টেনসাইল এল" ট্িল দ্বারা নিমিত। ইহাদের 
প্রচুর “চাঁপ', “টান ও “তাঁপ' সহ করিতে হয়। ইন্লেট-ভাল্ভ প্রম্ততে 
সর্বদাই “নিকেল-ক্রোম' ছিল ব্যবহার হইয় থাকে কারণ ইহারা অন্ন তপ্ত 
হয়। কখন বা এই ধাতুর ব্যবহার একজস্ট-ভাল্ভ গঠনেও করা হয়। 
কিন্ত আধুনিক ভাল্ভ নকল “উচ্চ-ক্রোমিয়াম' (বা ষ্টেনলেন্) হইতে 

গুস্তত ;-_ভাগ ৮৭% লৌহঃ ১২% কার্বন, ৩% সিলিকন, ৩% ম্যাঙ্গা- 
নিদ্। কোবাণ্ট, নিকেল-ক্রোম এবং ট্াংস্টেন-ীলও বাবহৃত হইয়! 
থাকে। ইহাদের টেন্সাইল (091) শক্তি ৫* হইতে ৭* টন 

( বর্গইঞ্চি প্রতি )। ইন্লেট ও একজস্ট ভাল্ভ নিম্মীণে নিকেল-ট্ীল 
( ২% হইতে 8%) ও ব্যবহার কর। হয়। 

ভাল্ভ-সিটিং (৬216 9621011)69 )-যদিও সাধারণ কান্ট 

আইরণ সিঁলগাঁরের ভাল্ভ-সিটিং (সিলিগারের সহিত এক ন্গে ঢালাই ) 
কাজ মন্দ দেয় না, কিন্তু বিশেষ “এলয়-ট্রীল সিটিং অনেক অধিক কাল 
স্থায়ী হয়, উহাদের সিলিগারের সহিত ক্রু করিয়! বা চাপিয়া বগান হয়। 
অনেক ইঞ্জিনের ভাল্ভ-সিট. 'ষ্রেলাইট নামক পদার্থের । এ মিট. সকল 
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অতিশয় কঠিন হয় এবং উহা কার্টিবার জন্য বিশেষ শক্ত ভাবে প্রস্তুত “কার- 
বোরেগাম' কাটারের দ্বারা কাট হয় । 

ভাল্ভ সমষ্টি ও উহাদ্দের মাপ _ মানুলী পাশা পাশিভাবে 
স্থ(পিত ভাল্ভের উপরের ব্যান (252510: ), পিষ্টন ব্যাসের *৪১৪ ব্যাস 
হওয়া উচিৎ যাহাতে পোটের মধ্য দিয়। গ্যাসের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২০ 
ফুটের অধিক ন! হয়। ভাল্ভ উত্তোলন “মান' ভাল্ভ-ব্যাসের চতুর্থাংশ 
বাঁ পঞ্চমাংশ হওয়া উচিৎ । ভাল্ভ-সিটের ঢাল বা! এক্সেল ৩০" হইতে 
৪৫* ডিগ্রী পর্যন্ত হওয়া উচিৎ। ভাল্ভ-ষ্টেম ভাঁল্ভ ফেসের ব্যাসের 
পঞ্চমাংশ মাত, এবং এই ষ্টেম, কাঁস্ট-আইরণ গাইডের মধ্যে দিয়। যেন 
অবাধে যাতায়াত করিতে পারে ও গাইড দিয়! বায়ু লিক না করে। ভাল্ভ 
প্রিংএর কম্প্রেসান চাপ সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৪৫ পাও (ইঞ্চি প্রতি )। 
এই প্পিং এমন জোরের হওয়া প্রয়োজন যে, যখন ক্যাম, ট্যাপেট ও 
ভাল্ভ উত্তোলন ক্রিয়। শেষ করিয়। ঘুরিয়। যাঁয় তখন যেন এ শ্রিং, 
ভাল্ভ ও ট্যাপেটকে স্ব স্ব সিটে নামাইতে সক্ষম হয় । টযাপেট বা শ্লাঞ্জার, 
ক্যাম ও ভাল্ভ-স্টেমের সংযোগ রক্ষী করে । এইরূপ ট্যাপেটের নিপ্নভ|গে 
একটি রোলার ব! বল থাকে যাহাতে ক্যামের সহিত ঘর্ষণ-ক্ষয় কম হয় । 
ট্যাপেটের উপরদিকে একটি হ্কু এড.জাস্টমেন্ট থাকে যাহার দ্বার ভাল্ভ 
ক্লিয়ারেন্স ঠিক কর! যায়। কারণ ক্লিয়ারেন্স অধিক হইলে ভাল্ভ দেরিতে 
খুলিবে ও শীঘ্র বন্ধ হইবে এবং ট্যাপেটের ট্যাপিং শব্দ অধিক হইবে ও 
ভাল্ভ সিটিংএ হামারিং হইবে । ট্যাপেট ক্রিয়ারেন্সগুলি 'ফিলার গেজ” 
দ্বার। ঠিক করা হয় । 

অট্োম্যাঁটিক ট্যাপিট এড.জান্রীর- ট্যাপেট ক্রিয়া- 
রেক্স ঠিক করিবার জন্য কোন কোন মেকার উহার! যাহাতে স্বয়ংক্রিয় হয় 
তাহার বন্দোবশ্ত করিয়াছেন । ইহাতে ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ পারকতী৷ সর্বব সময়ে 

পাওয়া যায়। এইরূপ ট্যাপেট-ক্লিয়ারেন্স ঠিক করা কার্ধা ইঞ্জিনের লুবী- 

কেটিং তৈল চাপ দ্বার! সাধিত হইয়া! থাকে । ভাল্ভ-ট্যাপেটকে ফশাপা করা! 

হয়। এবং উহাঁর মধ্যে একটি প্রীপ্জার অংশ নিয় হইতে তৈল-চাঁপ পাইয়া 



৮৯ সোটর শিক্ষক 

প্লাঞজারকে ভাল্ভ-্টেম পর্যাস্ত উত্বোলন করিয়া সর্বদাই “০ ক্রিয়ারেন্সে 

রাখে । এইরূপ এডজাষ্টার “উইল-কক্স রিচ, জিরো ল্যাস” নামে 
( /11-00% 2101) 26:01891) ) অবহিত | 

ওভ্ডার-হেভ ভাল্ভ (০৬০:1,৪৪০  ৮৪1৬69 )--অর্থাৎ 

সিলিগার হেডে স্থিত ভাল্ভ সকলের ক্লিয়ারেম্দ একটু অধিক রাখা হয়, 
যেমন ৪/১০০০ ও ৬/১০০০ ইঞ্চি । পুন-রডের লম্ব মাঁপ তগুতা হেতু 

বৃদ্ধির জন্ত ইহার প্রয়ে(জন হয় | সিপিগাঁর ছেডে অবস্থিত ক্যাম-লাঁফটের 

ক্লিয়রেন্স বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ক্লিয়ারেন্স ঠিক করণ হয় একটি ফিলা'র- 
গেজ দ্বারা, ক্রিম।রেন্স গেজ “ইঞ্জিন মেকার' দ্বারা নিমিত হয়। ট্যাঁপেটকে 
এডজাষ্ট করিতে হলে, এড্জাষ্টমেপ্ট-স্্ু'র নাট টিলা৷ করিতে হয় ও তাহার 
পর “ফিলার-গেজ” (যেটি প্রয়োজন ) তাথাকে ভাল্ভ-ষ্টেম ও ট্যাপেটের 

মধ্যে গলাইয়। দিয়া এডজাষ্টমেপ্ট-জ্রুকে উপরে উঠাইতে হয় যতক্ষণ ন! 
উহা এমন অবস্থায় আ”সে যাহাতে ফিলার গেজটিকে সহজে সরাইয়! লওয়া 
যায়। এইরূপ অবস্থায় আসিলে এডজা।্টমেন্ট ক্,টিকে জ্যামনাট সাহাযো 
আটকা ইয়া! দিতে হয়। এই ক্রিগ্লারেন্সকে ইঞ্জিন কয়েক শত মাইল 

চপিবার ব্যবধানের পর চেক কর্রতে হয়। আধুনিক “ফোর্ড, ইঞ্জিনের 

ভাল্ভের-্রেমের নিয় সীমার ব্যাসকে বন্ধিত কর! হয়, ইহাকে হ্কু ও নাট 
দ্বারা এডজাষ্ট কর যায় না, ইহাকে ঘসিয়া ট্য।পেট ক্লিয়ারেন্স ঠিক করিতে 

হয়। সাঁইড-ভাঁল্ভ এবং ভাল্ভ-শ্ররিং ধারণের জন্য ইহাদের ক্লিপকে ছুই অংশে 
বিভক্ত করিয়! প্রস্তুত ও তাল্ভ গাইঙ ও ছুইটিকে পিসে প্রস্তুত করিতে হয় । 

এই ইঞ্জিনে ভাল্ভ ক্লিয়ারেন্স '৩/১০*০, ভ।ল্ভ-ষ্টেমকে গ্রাইণ্ড করিয়া উহা 
স্থিরিকৃত হয় । ভাঁল্ভ-প্রিংকে ধরণের জঙ্চ বিভিন্ন প্রকার উপায়ে কাধ্য- 
করি “রিটেনাঁবঃ (1602106 ) বাবন্ৃত হয়। ভাঁল্ভ-শ্রিংএর কাঁধ্য হইল 
ক্যামের ভাল্ভ উদত্তীলন ক।রধা সমীধা হইলে, পুনরায় উহ।র নিজ সিটে 
নাম|ইয়৷ আনা। 



এমাটর শিক্ষক ৯০ 

নিগ্নে ওভার-হেড ভাল্ত স্থাপনের ও ক্যাম-সাফটের স্থিতি স্থানেয় ব্যবস্থা 

দেখান হইয়াছে (চিত্র--৫৮ ):- 

চিত্র--৫৮, ভাল্ভম্বয়কে সিলিগডার-হেডে 

বাক! অবস্থায় স্থাপন করিয়া কার্যকরি করা 

হইয়াছে। চিত্র চতুষ্টয়ে পিইন, ভাল্ভ-স্প্রিং 
রকার-আর্ম পুস-রড ও ক্যাম দেখা যাইতেছে। 
ইন্লেট এবং একজই-পোর্ট ও অঙ্কিত হইয়াছে। 

দুইটি ভাল্ড, ক্রান্ব-চেগ্ধারস্থিত ছুইটি পৃথক ক্যাম- 

সাফটউ ছারা চালিত। ক্7ম-সাফ টটা, ত্র্যাঙ্ক- 

সাফটের অর্ধ গতি বেগে পিনিয়ান সংযোগে 

চালিত। ইহা 41 টাইপ ইঠ্িনের প্রকারান্তর | 

চিত্র ৫৯ ;__ইন্লেট-ভাল্ভকে দিলিগারের 
হেড়ের মহিত ও একজস্ট-ভালভকে সিলিগার 

বকের সহিত স্থাপন করা হইয়াছে। একজই্ট 

ভাল্্ভ সাধারণ ভাঁবে ও ইন্লেট-ভাল্ভ প.স-রড 

ও রকার-আম গাহায্যে কার্য; করিতেছে। দুইটি 

ভাল্ভই ক্রাঙ্ক-চেগ্ধার মধ্যস্থিত একটি মাত্র ক্যাম- 

সাঁফটে স্থিত, ছুইটি কামের ছারা ভালভদ্য়ের 

উত্তোলন কার্য্য করান হইতেছে। কাামছয় ভিন্ন 

“ডিশ্রীতে' স্থাপিত আছে। ক্যাম-সীফট একট 

পিনিয়ান দ্বারা ক্র্যাঙ্ক-সাফট পিনিয়ানের সহিত 

সংযুক্ত আছে। ক্র্যান্ধসাফটের দীতের সংখ্যা 

ক্যামসীফটের তের সংখ্যার অর্ধেক। এইরূপ 

ইঞ্িনকে “৮” টাইপ বলে। 

পার্খের চিত্র--৫৯ 



৯৯ ০াটয় শিক্ষক 

চিত্র ৬০--এ সিলিগার 
হেডে ভালভন্বয় বক্র ভাবে 
স্থাপিত হইয়াছে । প্রতিটা ভালভ 
( একজষ্ট ও ইন্লেট ) পৃথক 
ফ্যামসাফট দিয়া চালিত, এবং 
ক্যামসাফট ছুইটিই সিলিগার 
হেড়ে রঙ্গিত হইয়া বেভেল 
পিনিয়ান ও ভাটিকফ্যাল-সাফট 
দিয়া ক্রযাঙ্ক-সণফট হইতে গতি 
বহন করিয়া! ক্যাম-সাফটছয়কে 
চালাইতেছে। 

পি 
চিত্র ৬১--এ ছুইটি ভালভই দিলিগারের হেডে নখ 

স্থাপিত ও একটি ওভার-হেড ক্যাম-সাফটে ক্যাম সকল 

রকার ফিঙ্গার সকলকে টিপিয়া ভালভ থুলিবার ব্যবস্থা 

করে। এইরূপ ওভারহেড ভালভ রাখার সুবিধা এই যে, 

সিলিগার-হেডের সহিত ভালভ নকল থাকায় উহাদের 

খুলা ও লাগানর পক্ষে ও উহাদের গ্রাইগ দিতে কোন 

অনবিধা হয় না। 

পণর্থের চিত্র_৬১ তি 

ওভাঁরহেড-ভাল্ভঘুক্ত ইঞ্জিনের শিরোভাগে লুত্রীকেটিং-তৈল দানের 
ব্যবস্থা করা হয় ও উক্ত ভাল্ভ ও ক্যাম-সাফটকে একটি ঢাকনার দ্বারা 
ঢাকা হয়। ওভারহেড-ভাল্ত টাইপ ইঞ্জিনে স্পার্ক প্লাগ মকল সিলিগারের 
গাত্রে কম্বাশ্চান-চেস্বারে স্থাপিত হয়। 

কাম-সাফট (0975. 88) ইহার প্রধান কাধ্য উহাতে 

অবছ্থিত ক্যাম দ্বারা ভাল্ভকে উহ্থাদের স্টিতি-স্থান ব1 সিট হইতে উত্তোলন 

কদ্দিয়া যাহাতে দিলিগারে গ্যাঁস অক্েশে প্রবেশ করিতে ও নির্গম হইতে 

পারে। ভাল্ভগুলিকে উঠাইতে ক্যামের প্রয়োজন হয় ও উহাদের পুনরায় 
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নাবাইলার জন্ক ভালভ-ষ্টেম স্থিত কন্প্রেপান-প্রিং সাহায্যে করা হয় ॥ স্প্রিং 
গুলির এমন জোর হওয়া উচিৎ যাহাতে ভালভ সকল নিঃসন্দেহে উহ্নাঞঙ্জের 
সিটে চাপিয়। বণিতে পারে। প্ররিং ভাঙ্জিয়া গেলেঃ ভ।লভ নাবাইবার কার্ধ্য 
ন। ভওয়ায় সিলিগু।রটার কাধ বন্ধ হয় ও তাহাতে ইঞ্জিনের ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবনা অনেক। 

ক্যাম-সাফট আজকাল “ক্রোম-নিকেল” বা “ক্রোম-ভ্যাঁনাভিয়াম' 
প্রসৃতি নিশ্রণ ধাতর দ্বার। প্রস্তুত হয়। ইহারা অতিশয় কড়া ধাতের। 
ক্যাম সকল সাঁফটের সহিত এক সঙ্গে ফোর্জ' কর। হুয়। 

ইঞ্জিনে যতগুলি সিলিগার থাকে তাহার দ্বিগুণ ক্যাম, সাঁফটে থাকে । 
প্রতিটি সিলিগারের জন্য ইটি করিয়! ক্যামের প্রয়োজন, একটি ইনলেট 
তাণভ ও অপরটি একজট্ট ভ|লভকে সিট হইতে উত্তোলনের জন্য । ইহ! 
ব্যতীতও লুব্রীকেটিং তৈল পাম্প চালাইবার জন্ত, ইন্ধন-তৈল পাম্প 
চাঁলাইবার জন্ এবং ইগনিসান-ডিগ্রিবিউটা+কে ঘুরাইবার জন্ত আরোও ৪টি 
“হেলিকাল দাত ধুক্ত পিনিয়ানও উহার সঠিত একত্রে ফোর্জ করিয়। 
সাফটকে প্রস্তুত করা হয়, পরে উহাকে মেসিনিং করিয়! ক্যামগুলির স্থিতি 
স্বান ও কাধ্যকরি এছেল, পিনিয়ানগুলির দাত সংখ্যা ও কাম-সাফটের 
জার্ণাল প্রভৃতি ইঞ্জিনের অপর অংশগুলির সহিত সামপ্ুন্ত বাঁধিয়া কর' 
হয়। এ সাফটের সম্মুখদিকের শেষ প্রান্তে টাইমিং চেম্বারে একখানি 

পিনিয়ান বা "শ্রকেট- 

হুইল”, খাগার তে 
খ্যা ক্রান্ক-সাফট স্থিত 

পিনিয়ানের বা ম্পকেটের 
টীতের সংখাণার দ্বিগুণ রাঁখ। হয়। ক্রযাঙ্ক-সাফট পিনিয়ান ও ক্যামসাঁফট 
পিনিয়ান হয় সরাদরি একত্রে ব। আইডেল-পিনিয়ানের সাঙাযো নতুবা! 
“পিচ চেন” সাহাযো কাধ্যকরি গতির সামঞ্জম্ত রাখিয়া সংযোগ করা হ্য়। 
কোন “কান ক্ষেজে এ সাফটের শেষ সীমা হইতে নিলিগাঁর শীতলকারী 
জল সারকুলেসন পাম্পও চাঁলান হয়। ওভারচেডে স্থিত ক্যাম-সাফটগুলি 
অধিক।ংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভালভ চাঁলাইবার জনই প্রস্তুত হুইয়] থাকে । 

গ্যাস ইন্চেট ও একজউ পাইপ (12156 & 55886 
০৩ )- ইন্লেট পাইপের স্থলে ইন্লেট-মানিফ্লোডের সহিত আ'পশ্ড্রংফট 

চিত্র-_-৬২ 
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বা ডাউন-দ্রাফট কারবুরেটার লগাপরি ১ংবুক্ত হয়। ইহাতে পৃথক ইন্লেট 
পাইপের প্রয়োজন হয় না। প্রডিউসার-গ্যাঁস বা অন্ত কোন গ্যাসকে 
'গ্যান-হোল ডার' বা প্রডিউসার হইত আনিতে ইন্(লট পাইপ ব্যবহৃত 
হয়। এই পাইপ ফাধারণতঃ ই্রীল দ্ব।র। প্রস্তুত । একজষ্ু গ্যানকে পাইপ ছার! 
একজষ্ট ম্যানিফোল ড হইতে সাইলেন্সার পধ্যস্ত লইতে পাইপের প্ররয্ধোক্গন, 
ইহা ্রীল দারা নিমিত। ইহায় মধ্যের ব্যাপ (088. ) ১ ইঞ্চি হইতে ১।০ 
ইঞ্চি হইয়া থাকে । ইহাতে গাপ নির্গমের পক্ষে অন্থবিধা হয় না । 

গ্যাস বিক্ফোরণ প্রকোষ্ট, বারি প্রকোষ্ঠ ও স্পাক-প্রাগ সম্বন্ধে পরে 
বলা হইবে 

৯। রকমারী ইঞ্চিন (7০৩৪ ০? ৮010৩ ) ৮ 
ইণ্টার্ণাল-কম্বাশ্চান সিঙ্গল-একটিং ইপ্তিন রকমারী ভাবে গুস্তুত হুইয়। 

ইন্ধন সাহায্যে গতি শক্তি প্রস্তুত করে তাহাদের নঝ্ম! সকল ঈষৎ বর্ণনাসহ 
নিয়ে দেওয়া গেল :__ 

রা চিত্র ৬৩-_-একটি 
৮] সিল সিলিগ্ার 

“ছুই ফ্রক প্রণা- 
লীতে কাধ্যকরি 
ইঞ্জিনের নজ্মা। 
ইহা! একটি ছোট 
ডাইনামো অথবা 
বিদ্যুৎ উৎপাদক 
বন্কে চালনায় 

নিযুক্ত। এইরূপ 
ইঞ্জিন মোটর সাই- 

চিত্র--৬৩ কেল চালনায় ও 
ব্যবহৃত হয়। ইহাঁর পেট্রোল-ট্যাঙ্ক চিত্রে দেখ! যাইতেছে এক, ছুই, 
বা তিন পিশিগু|র যুক্ত ইঞ্জিন মোটর যানে আজকাল ব্যবহার কর! হয় না। 
চার-সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের নক্সা ( চির--৩৯) পূর্ববর্তী শিক্ষায় দেখান 
হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় ছয়-সিলিগার যুক্ত কয়েক প্রক।র ইঞ্জিনের চিত্র 
দেওয়া গেল। 
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ই। ছয়-সিলিগুার যুক্ত ইঞ্ডিন চিত্র ৬৪-৬৮ 
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3. দি 8৬, শ 

চিত্র--৬৪-৬৮ 

সাফট গিয়ারিং ও উহার বেয়ারিং দেখান হইয়াছে। 

( চিত্র-_-৬৪-৬৮) (1) একটি 

ছয় সিলিগার যুক্ত (গিয়ার-বকধ 
সহ)” টাইপ ইঞ্জিনের 
নঝস! (দক্ষিণ দিকেয় ) | ইহার 
সহিত ট্রান্সমিসান গিয়ীর-বন্স, 
ব্রেক-লিভার ও গিয়ার-শিফ উ 
লিভার দক্ষিণ সীমায়, উপরে 
স্পার্ক-পলাগ সারকুলেসান জলের 

পাইপ, সম্মুখে দ্রকে কুলিং ফ্যাণ 
ও মাঝে লুব্রীকেটং তৈল 
পাম্প, টায়ার পাম্প, বৈদ্যুতিক 
জেনারেটার দেখান হইয়াছে এই 
ইঞ্জিনের ভালভ সকল এক 
সারিতে সিলিগার ব্লকে স্থিত 
ভালভ সিটে স্থাপিত । 

(2) (বামদিকে) এই দিকে 
কারবুরেটার স্বাপিত হইয়াছে, 
উহ্থার বামদিকে ষ্টাটিং মোটর ও 
ডানদিকে লুত্রীকেটাং তৈল 
দেখিবার জন্য দণ্ড। কারধুরেটার 
দিক হইতে ইন্ধন-গ্যাস পাইপ 
সংযোগে ভালভ সকলের দিকে 

গিয়াছে । 

(3) উপরের ক্র্যাঙ্ক চেম্বার, 

উহার মধ্যে ক্যাম-সাফট ও ক্যাম- 

(4) নিয়ের ্ রযাঙ্ক চেশ্বার দেখান হইয়াছে । ইহা প্রেস্ড স্টিল সিট দিয়া প্রস্তত। 

(5) সর্ধ নিষ্ন নঝ্মার একটী ছয় সিলিগারের জন্ত। কার্ধাকরি ক্যাম ও ক্যাম-সাফটের 

নঞ্জ। দেখান হইয়াছে। একজ্ট ক্যাম, ৪০, এবং ইন্লেট “12]" চিহ্িত করা আছে। আরে। 

দেখান হইয়াছে, উর ক্যামের কোন জৌড়া কোন সিলিতারের রন্তু । আরো! দেখা যাইতেছে, 

সাফটের বেয়ারি স্থান তিনটাও পুত্রীকেটিং তৈল পাম্প চালাইবার জন্ ক্যাম। 
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(চিত্র ৬৯ )-_একটা পার্শ কর্তিত ছয় সিলিগারযুক্ত ইঞ্ডিনের নল! দেখান ইইয়াছে। ইহার 
্র্যান্ক-সাফট চারিটা মেন বেয়ারিং দিয়া উপয়ের চেম্বারের সহিত রক্ষিত। ইহা সাইড-ভালভ 
ইঞ্জিন 4১ টাইপ । ফ্যানের বেন্টকে টাইট করিবার ব্যবস্থাও দেখা যাইতেছে । সারকুলেটাং জল 

রেডিয়েটারে যাইবার 

পাইপ, ট্যাপেট-ক্রিয়া- 
রেন্স, ইন্লেট ও এক- 

£ রন নী | / ্ জষ্ট পাইপের অংশ ও 
| রা যা রর উহাদের স্থিতি-স্থান এবং 

হ ্  যা এ শু 
পশ্চাতে পলাই-হইলও 

টি টির 1 নন দেখান হইয়াছে । ফ্লাই- 

& ূ ছইলের পশ্চাতে লুর্রী- ১2, রী ॥ 

২৩-৭০০ | কেটংতৈল পাম্পটাও 

চিত্র ৬৯ দেখা যাইতেছে । তৈল 

পাম্প হইতে কনেকটাং রড বেয়ারিং দিয়া তৈল ছিটকাইবার ব্যবস্থাও দেখান হইয়াছে । 

ডানপার্শের চিত্র-- ৭০ 
(চিত্র--৭০ ) একটি 

আংশিক ভাবে কর্তিত ছয় 
সিলিগ্ডার যুক্ত ইঞ্জিনের 
নঝস। দেখান হইয়াছে । 

ইহা একটি ণ[, টাইপ 
ইঞ্জিন। ইহার ক্যাম- 
লাফট সিলিগার-হেডে 
স্থাপিত আছে এবং মধ্স্থলে আট সিলিগুার ধুক্ত “৬' টাইপ ইঞ্জিন 
থাকিয়া ইন্লেট ও একজই 
উভয় ভালভকেই লিভার 
সাহায্যে গতি দিতেছে। 
একটি ভার্টক্যাল-সাফট 
ও ওয়ার্ম-পিনিয়ানের 
সাহায্যে ক্রুযাক্ব-সাঁফট 
হইতে গতি লইয়! বেভেল 
গিয়ারিং দ্বারা চালিত 
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হইতেছে। বামদিকে ইহার সন্মুখের দিকের একটি কর্তিত নল্মাও দেওয়া 
হইয়াছে, ইহাতে দেখা যাইতেছে, ক্রযান্ব-সাফট হইতে ক্যাম-স।ফট কিরূপে 
গতি পাইতেছে। 

€ চিত্র ৭১ )-_ ইহা একটি আট লিলিগার যুক্ত “ড* টাইপ ইঞ্জিনের । 
ইহাতে ক্র্য।কব-দাফটের অবস্থিতি ও উহার আকুতি দেখান হয়াছে। 
উহাতে দেখ! যাইতেছে ধে ক্র্যান্ক-ওয়েবগুলি ১২০* ডিগ্রী ব্যবধানে 
রহিয়াছে। একজষ্ট ও ইন্লেট ম্যানিফোল.ডও দেখান হইয়াছে। ইন্লেট 
ম্যানিফোল,ড গিলিগারের সহিত একত্রে ঢালাই। একজষ্ট পাইপ পৃথকভাবে 
ঢালাই হইয়। দিলিগারের সহিত নাট ও ষ্টার্ড সাহায্যে সংবুক্ত। এক 
লাইনে চারিটি সিলিগার ( ০৮ 80 110৩) আছে। 

বার-সিলিগু রযুত্তু ইঞ্জিন_ইহারা পূর্বে বিমানে ব্যবহৃত 
₹ইত। অধুনা কতকগুলি রেসিং-বানেও বাবহৃত হুইতেছে। “রো'লস্- 
রয়েল”, “প্যাকাড*, “লিঙ্কন*, “ডেমলার+ ইহাকে "ডবল-সিক্স” (10০815 
৪:% ) অর্থাৎ ছয়-পিলিগার ইউনিটে *৬” আকৃতিতে, ছুই লাইনে ৬০ 

পরে  ০)18. 
এ ছা: 

চিত্র--৭২ “রোঁলস রয়ে ১২ দিলিগার যুক্ত ইঞ্জিন। 
এঙ্গেলে স্থাপন করেন যদিও ইহাদের ক্র্যাঙ্ক-সাঁফটের টর্ক ও ব্যালাদ্প 
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উত্তম, তথাপি ইহাদের গঠনের জটিলতার পক্ষে ছয় সিলিগাঁর ইঞ্জিনই চাঁল। 
( চিত্র ৭২) একটি “রোলস রয়েস” ১২ সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের নক্সা! দেখান 
হইয়াছে । ইঞ্জিন সিলিগাঁরটির উপরদিকের ক্র্যা্ক-কেসের সহিত একত্রে 
ঢালাই । ইহার সিলিগারের মধ্যে “ওয়েট-লাঁইনার* ফিট করা হয় । দিলি- 
গার-হেড এলুমিনিয়াম-এলয়+ দ্বারা ঢাঁলাই। ওভার-হেড-ভালভ ক্ঞযাঞ্চ 
চেম্বারস্থিত একটি মাত্র ক্যাম-সাফট দ্বারা, পুস-রড ও রকা'র আর্মের 
সাহায্যে ভালভ্দিগকে গতি দান করে । 

ইহাদের ট্যাপেট অটোম্যাটিক এডজাষ্টিমেপ্ট দ্বার! হয়। ইহাতে ডুয়েল 
ইগ নিসান প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে । ব্যাটারী, কয়েল ও ডিদ্রিবিউটার 
দুই লাইন ইঞ্জিনের জন্য দুই সেট করিয়া আছে । চারিটি কারবুরেটার “৬”র 
মধ্যে স্থাপিত হইয়! ইঞ্জিনে ইন্ধন সরবরাহ করে। ট্রাটিংএর জন্ত একটি 
পৃথক কারবুরেটারও আছে । বৃহদারূতির এযার-ক্লিনার ও সাইলেন্সার 
আছে । সিলিগারের গাত্রকে পিচ্ছিল রাখিবার জন্ গিয়ার-পাম্প বা 
পিচ্ছিলকারী তৈল প্রদ্দানের ব্যবস্থাও অতিশয় স্ন্দর । কুলিং প্রণালীতে 
সেণ্টি ফিউগাল পাম্প দ্বারা ও পাখার সাহায্যে ইঞ্জিনকে শীতল রাখা হয়। 
ইঞ্জিনকে ফ্রেমের সহিত রবার-মাউ্টিংএর সাহায্যে ভাসমান অবস্থায় রাখ! 
হয়, যাহাতে কোন প্রকঠর জা ও টপল'ন বেগ না লাগে। 

চিত্র ৭৩-_ রোটারী ভালভ যুক্ত ইঞ্জিনের কতিত নক্া! দেখান হইয়াছে । 
সাকৃপান, কন্প্রে- 

সান, এক" 
পানগান এবং 

একজইু সময়ে 
পিষ্টন ও ভালভ 

সা] পাটা 2 
হয়ের স্থিতি 

চিত্র_-৭৩ (রোটারী ভালভ ইঞ্জিন ) স্থানও দেখা 
যাইতেছে । এই ভালভ “হোরাইজণ্টাল+ অবস্থায় আছে দেখ!ন হইয়াছে। 
কোঁন কোন ইঞ্জিনে ইহারা “ভাটিক্যাল অবস্থারও স্থাপিত হয়। ইহাদের 
গতি, ক্র্যাক্ক-নাঁফটের ঘুর্ণনের অর্দ্েক হওয়ায় “হাফ -টাইম” পাফট দ্বারা গতি 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 

৭ মো--৭ 
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০নাম-রোটারী+ সিলিগু রযুক্তভ ইঞ্জিন_ ইহার ক্র্যান্ 
সফট স্থির অবস্থায় থকে ইহার অবস্থ/ন একসে ণট্ক্যল ৷ ইহা বায়ুর দ্বার 

শ্বীতলিরূত প্রণালীতে প্রস্তুত । ইহাকে ফরাসী দেশের অনেক এবৌপ্লেন চাঁল- 
নায় ব্যবহৃত হয়, | 8018 নু 

ওজন কমাইবার 
জন্য সিলিগার- 
গুলিকে ঘুরাইর। 
ফ্াই-ছুইলের কাধ্য ঢা ৬২,২ 
করান হয়। এইরূপ টি, 187 
রা রা ||| 1 

পিলিগার যুক্ত ১ নি ভূ স্ টা * |] 

ইঞ্জিনে সাধারণত: 
বেজোড় সংখ্যার 

সিলিগাঁরের চলন 
দেখা যায়। ইহাঁ- 

দের ক্রিয়াচক্র 

চারি ফ্রক পদ্ধতির। 'নোম্স ইঞ্জিন”, চিত্র--৭৪ 

ল্লীভ-ভালভ্ড ইঞ্জিন (চিত্র-৭৫)__এই ইঞ্জিন "ারি-্রেক' 
প্রণাঁলীতে কাধ্যক্ষরি। ডেমলার কে।ং দুই শ্রীভ যুক্ত (0০81১10-5166%5) 
ইঞ্জিন গ্রাস্তত করিয়াছেন । “ওয়!লেস" শ্লীভ ভ'লজ প্রস্তুত প্রণালীতে, একটি 
মাত্র শ্লীভ দ্বারাই কার্ধ্যকরী করা হইয়াছে । পর পৃষ্ঠায় ডবল-শ্লীভ ডেমলার 
ইঞ্জিনের একটি কর্তিত চিত্র দেওয়া গেল । ট্যাপেট-ভালভ ইঞ্জিন হইতে 
ইহার প্রভেদ, ইহার শ্লীভগুলি চৌঙ্গারৃতির ও উহার! সিলিগাঁরের বোবের 
মধ্যে এমন ভাব ফিট, যেন তাহার উপর নিচ করিতে পারে, এবং উহী- 
দের গাত্র ব্যবধান এমন হয় যাহাতে কোন গ্যাস উহাদের মধা দিয়! চলাচল 
করিতে না পারে। একটি শ্রীভেন মধ্যে দ্বিতীয় শ্লীভটি যাতায়াত করে 
এবং ভিতরের শ্রীভটির মধ্যে পিষ্টন যাতায়াত করে । সিলিগাঁর-হেডের 
রিং পাহাঁষ্যে দিক দিয়| কোন গ্যাস লিক করে না। এই শ্লীভদ্বর একটি 
"লে-সাফট” হইতে ছোট ছোট কনেকটিং-রড সাহায্যে গতি প্রাপ্ত হয়। 

৬ 



০৯১ 0মাউর শিক্ষক 

এ ভালভদ্বয়ের “লে-সাফটের+ গতি, ক্র্যাঙ্ক-সাফটের গভির অর্ধেক । চোঁং 
তুইটির উপর দিকে ছুই ধারে পে! রাখা হপ্ন। এবং উহাদের চলন-গতি 

ডেমলার 'নাহঢ হৃঞ্জন 1চত্র-৭৫ 

»। প্যাক্ক-চেম্ধার। হ। অয়্েল- 

ট্রে। ৩। অয়েল-পাম্প ভালভ। 

৪1 অয়েল-পাম্প ব্যারাল। 

৫ | পাম্প-লিক্ক। ৬। লিঙ্ক ও 
লে-সাফট দেখান হইয়াছে। 

এমন যে, একটি নামিবার ও অপরটি 
উঠিবার সময় উহাদের পোর্টের মিল হয় 
এবং বাঁঠাতে ঠিক সময়ে-গ্যাস প্রবেশ ও 
শক্তি-ব্যয়িত গ্যাস নির্গত হইতে পারে 
ত'হা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিটাচেবল 
ভেডের উপর ম্পার্ক-প্লাগ স্থাপিত হয়। 
ট্যাপেট-ভালভযুক্ত ইঞ্জিনের শবের ন্যায় 
ইহাতে কোন শব হয় না। কম্প্রেসান 
চেম্বারে স্থ।ন অল্প থাকায় ইহাতে অধিক. 
“কম্প্রেসান-রেসিও” পাওয়া যায়। ইহার 
টাইমিং ব্যবস্থায় একজইু পো” একে" 
বারে রুদ্ধ হইবার পুর্বে ইন্লেট-পোট? 
খুলিশে থাকে । এই প্রণালীর ইঞ্জিন 
হাই-ম্পিডে কাধ্যকরি । শ্লীভ-ভালভবুক্ত 
ইঞ্জিনে, প্রতি সিলিগারের জন্য একটি 
করিয়া প্রাঞ্জার টাইপ “লুব্রীকেটিং পাম্প? 
ব্যবহৃত হয়। চার সিলিগার হইলে ৪টি, 
৬ সিলিগার হইলে ছয়টি । এই পাম্পের 
ব্যারাল গুলিকে 'গ!নমেটাল' দ্বার) একত্রে 
ঢালাই কর। হয়। গ্লাঞ্ত।র সকল “লে- 
সাফট+ হইতে গতি পায়। কনেকটিং 
রডের নিয় ভাগে স্থিত চামচ জাহায্যে 

লুব্বীকেটিং-তৈল তুলিয়া ও ছিটিকাইয়। 
মধ্যের সকল চালু অংশকে পিচ্ছিল 
করে । ইহার “সাল্পে (৪ম) প্রায় 

ঢুই গ্যালন লুর্বীকেটিং তৈল সর্ব থাকে । 

শ্লীভ-ভালভ ঘুক্ত “৬” আকৃতিতে ডেমলাঁর “১২ সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের 
আধুনিক স্বয়ধ্চল যাঁনের চিত্র-১৮তে দেখান হইয়াছে। 
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“ওয়ালেস (গ্লাসগো) ও “উইসিল' সিঙ্গল শ্লীভ-ভালভ ইজিনও বেশ 
ভাল। ইহাদের শ্লীভ উঠ! ও ন!মার কার্ধ্য, দ্বিতীয় একটি ক্র্যাস্ক-সাঁফট ছারা! 
ছোট কনেকটিং-র্ড সাহাধ্যে হইয়। থাকে । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 
ক্র্যাঞ্ক-সাফটের অর্ধ গতিতে চালিত ক্রশ-সাফট, হেলিক্যাল গিয়ার 
সংযোগে একসে্টি,ক-সাফট হইতে চালিত হইয়। কার্য করে। 

চিত্র--৭৬, একটি কল্প্রেদান-ইগ.নিসান ইঞ্জিনের নঝ্স! দেওয়। হইয়াছে । 
ইহা চারি সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিন । ব্যক্তিগত যাঁনে ব্যবহার উপযোগী করিয়' 

পারকিন্স কোং প্রস্তুত করিয়া- 
ছেন। ইহার কম্প্রেসান-রেসিও 
১:১৮ এই কম্প্রেসানে বাযুর 
চাঁপ ৫০* পা; (ব্্গ-ইঞ্চি প্রতি) 
ইহাতে উহার তপ্ততা ১৯০৪, 
ফাঃ হয়। এ্ররূপ উত্তাপের মধ্যে 
যখন “পিন-হেড' ইন্জেন্তার 
হইতে ইন্ধন তৈল পরের করিয়া 
দেওয়া যায় তথন উহ| জলিতে 
থাকে ও শক্তি সঞ্চারে পিষ্টনকে 
কাধ্যক্ষম করায় । এই ইঞ্জিনে চিত্র_৭৬ "পারকিনস্-ডিসেল* ইঞ্জিন 

(0.৮,৬._-8০8০৮)“সি,এ, ভি--বস" ইন্জেক্সান পাল্প ব্যবহৃত হইয়|ছে। 
বিশেষ বিবরণ, লেখকের “ডিসেল ইঞ্জিন শিক্ষক" দ্রষ্টব্য | 

মূল-সঞ্চালকের চলনের সহায়ক সকল £-- 

(১) ইন্ধন ও উহার সরবর1হের ব্যবস্থা । (২) অগ্নি ক্ফুলিঙ্গের দ্বারা 
গ্যাস বিক্ষোরণের ব্যবস্থা । (৩) তপ্ত সিলিগারকে শীতলিকরণ ব্যবস্থা । 
(৪) গতিশীল অংশাবলীকে ঘর্ষণ ক্ষয় নিবারণের জন্ত পিচ্ছিলকরণ ব্যবস্থা । 
(৫) গ্যাস বিক্ষোরণের শব হাসের ব্যবস্থা । (৬) আয়ত্বাধীনে রাখার 
ও অন্যান্ট ব্যবস্থা সকল। পরবর্তী শিক্ষা সকলে দেওয়া গিয়াছে। 
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ইন্ধন ও উহ সরবরাহ (৪8৩1 0৩%1০6) ;- 

ইন্ধ ন- কঠিন, তরল বা বায়বীয় হয়। অন্তর্াহন ইঞ্জিনে সর্বদাই তরল 
এ বায়বীয় ইন্ধনেরই গ্চলন। পেট্রোল, বেঞ্জোল এলকোহল, ইথার 

গ্রভৃতিকে লঘু ইন্ধন (07 £861) বলে। ইহারাই অন্তর্দাহন ইঞ্জিনের পক্ষে 

উপধোগী। পোট্রালিয়াম বা গাঢ়-তৈল (056 011) 'ডিসেল ইঞ্জিনে, 

ব্যবহৃত হয়। “অটো লাইকেল? প্রণালীর ইঞ্জিনে যে গ্যাসীয় ইন্ধন ব্যবহৃত 
হয় তাহার মধ্য হাইড্রোজেন (7), কার্ধন-মনোক্সাইড (00), এসিটিলিন। 
কোল-গ্যাঁস প্রতৃতিই প্রধান। 

মূল-সঞ্চালঢকর দাহন প্রণালী উপরোক্ত যেকোন প্রকার 
ইন্ধানের সহিত বাযুতে অবস্থিত “অক্সিজেন গ্যাসের? রাসায়নিক সংমিশ্রণকে 
দহন ক্রিয়া বলে। সংমিশ্রণের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। তাপ দ্বার! দাহনকার্ধ্য 

সম্পন্ন হেতু যে গ্যাসীয় বস্তুর উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহার প্রসারণ চেষ্টাকে 

সিলিগারের মধ্যে অবস্থিত পিষ্টনকে ঠেলিয়! উহার গতি এবং পিষ্টনে সংযুক্ত 

কনেকটিং-রূড দ্বারা এ গতি স্থানস্তরিত হয়। 
অন্তর্দাহন ইপ্রিনে পেট্রোল ব)বহাঁরে ১ পাঁউও তরল পেট্রল ১৫ পাঃ 

বায়ুর সহিত মিশিয়] দাহন ক্রিয়। সম্পন্ন করে, কিন্তু রাসায়নিক সংমিশ্রণ 

বায়ু ও পেট্রাল-বাঁঞ্সের দ্বারাই সম্তভব। দাহন কার্ধ্যে যে বায়ুর প্রয়োজন 
তাহাতে ৭৬'৮% নাইট্রোজেন এবং ২৩২% অক্সিজেন মচরাচর থাকে। 

তাং দাঁহন কার্ধ্ে শুধু মাত্রই অক্সিজেন-গ্যাস মিশ্রণ নহে, নাইক্রজেনের 
ও প্রয়োজন হয়। তাহার ফলে দাহন ক্রিয়া! ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। এক 
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পাঁউওড তরল পেট্রোল ৬২* (ফাঃ) তগুতায় গ্র/য় ৩৭৮ ঘনফুট স্থানাধিকাঁর 

করে, আবার 'এক পাউও ওছ্গনের বায়ু (৬২"ফাঃ)এ ২০ “ঘনফুট স্থানাধিকার 

করে। মুতরাং এক ঘনফুট পেট্রোল বাষ্প ৫২১৯ ঘনফুট বায়ুর সহিত 
মিলিত হইলে স্বাভাবিক দাহ্নক্রিয়! সম্ভব হয় । অতএব রাসায়নিক হিসাবে 

এক শত ভাগ বায়ুর সহিত ১:৮৮ ভাগ' পেট্রোল বাম্পের সংমিশ্রণ হওয়। 
উচিৎ। এক গ্যালন পেস্ট্রোলের (৬৮ আপেক্ষিক গুরুত্ব ) ওজন ৬৮ 

পাউও। ইহা হইতে ২৯ ঘনফুট পেট্রোল বাম্প পাওয়! যায়। এক ঘনফুট 

পেট্রোল বাম্পের ওজন শুফ-বাযু অপেক্ষ। ওজনে ৩ গুণ অধিক। 

বিচ্ষোরণ প্রণালী-_সহজ্জে দাহনোপযোগী বাম্প যখন কোন 
এক বিশেষ অনুপাতে বায়ু বা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়, তখন উহা! 
বিক্ষররকে পরিণত হয় ও অগ্নি-স্ফুলিজের সংস্পর্শে এ পদার্থের রাপায়নিক 

সংমিশ্রণে একটু না একটু বিক্ষোরণ শব্দ সহযোগে সম্পন্ন হয়। যদি এই 

মিশ্র বায়বীয় পদার্থ অতি ধীরে ধীরে জলিতে থাকে ও সম্পূর্ণ পদার্থটিকে 

জালাইতে অধিক সময় লয়, তাহাকে 'জলন ক্রিয়া” (1099779507) বলে । 
এই জলন প্রক্রিয়াটি যদি দ্রুত হয় এবং সম্পূর্ণ আাললানীকে পুড়ায়। তাহাকে 

বিক্ষোরণ (০%109102 ) বলে। জলন ক্রিন। অতি সত্বর সম্পন্ন হইলে, 
উহাকে “দ্র ঠ-বিক্ষে।রণ” (196008000) বলে । 

যে দাঁহন প্রণালী পেট্রোর বা অনুরূপ কোন লবুজাননীর দ্বারা ঘটে 

গ্রকৃত পক্ষে তাঁছা জলনক্রিরাও নহে অথব! গ্রুত-বিক্ষোরণও নহে । স্বাভাবিক 

দ্বাহনের জন্য 'ক্ষীণবল' পেট্রোল-ব।চ্প ও বাযুর ধীর প্রজ্জলন প্রয়োজন | 

দ্রত-প্রজ্জলন হইলে ইঞ্জিনের পক্ষে ক্ষতিকর । শ্বাভাবিক দাহন ক্রিয়ার 

জন্ত বাধু-মগুলে অবস্থিত নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে অক্সিজেনের ঠিকনত 

ডাইলিউপান ব1 মিশ্রণ (৫1140০2) হুওয়। প্রয়োঞ্জন। স্বাভাবিক দাহন 
ক্রিয়ার জন্ত পেট্রল ব! এন্বপ হাক তরল-জালানীর সহিত উপযুক্ত পরি মাণ 
বাযু-মিশ্রণের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব প্রয়োজন । 
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অগ্রি-শিখা-গতি (85056 0:00522800) ;- বিভিন্ন মিশ্রণের 

জ্বালানী ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থার উপর অগ্নিশিখ।গতি নির্ভর 

করে; যথা- 

১। জ্বালা নী-গ্যাসের মহিত অতিরিক্ত জলা বা শক্তি বায়িত গ্যাঁ 

মিশ্রিত হইলে 'শিখ।-গতি' মুছু হয়। 

২। ক্রিয়।শীল গ্যাস সমূহের বিচ্িন্ন ভাগে মিশ্রণ হেতু “শিখা গতি 

নির্ভর করে। 

৩। মিশ্রিত জাপানী গ্যাসের তণ্ততা বৃৰ্ধির সহিত “শিখা-গতি+ 

ক্রুত হয়। 

৪। মিশ্রিত-জালানী গ্যাসের বিরলতা হেতু “শিখা-গতি' মন্দ হয় । 

৫1 জ্বালানী গ্যাসের আয়তন সমান রাখিয়া গ্যাসকে প্রজ্ছজবলিত 

করিলে উহার “শিখাগতি” অনেক বৃদ্ধি পাঁয়, কিন্ত চাঁপ সমান 

রাখিয়া প্রজ্জজ্িত করিলে উহা তত বুদ্ধি পায় না! । 

উন্ধঢেনর ভাপ উত্পারিকণ শক্তি (1752308 ৮৪10৩ 
০0£09619 )-__অন্তর্দাহন ইঞ্জিনে যে সকল জানানী ব্যবহৃত হয় তাহাদের 
মধ্যে 'পেট্রোল”, “বেঞ্জল” “প্যারাফিন” এবং ইহাদের মিশ্র অবস্থাই প্রধান। 

যেকোন এক পাউগ্ড তরল ইন্ধনের সম্পূর্ন দাহন-ক্রিগ্রার ফলে বে পরিমাণ 
তাঁপ উৎপন্ন হয় তাহাকে এ ইন্ধনের তাপ উৎপাঁদ্দিকা শক্তি বলে, ইহাকে 
বৃটিশ তাপ “একক'" মতে (6.0) বণিত হয় । সর্বদা সেসকল সাধারণ 
ইন্ধন ব্যবহৃত হয়, তাহাদের পাউও প্রতি ১৮৯০০ হইতৈ ২৯,০০০ 
3.1,.0.1 পেট্রোলের তাপ উতৎপাদিকা শক্তি ২*১০** (8.11:.0) 
এর কাছাকাছি । এলকোহলের তাপ-শক্তি ১২৬০০ 8.1)" | বিশেষজ্ঞের 
মতে, যে ইন্ধীনের তাপ শক্তি অধিক তাহাই উংরুষ্ট। পেট্রোল ও বায়ুর 
মিশ্রণের ভ।গের উপর উহার গবলত। ও দুর্বলতা নির্ভর করে। ১ ভাগ 
তরল পেট্রোলে ১৫॥০ ভাগ বায়ু মিশ্রণকে উপযুক্ত সংমিশ্রণ (00000320 
111%.) বলে। ইহার কম হইলে তাপের পরিমাণ কমির! যাইবে, এ মন 
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কি বিক্ফোরণ ক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে৷ ইহার ফলে কারবুরেটারের মধ্যে 
ফচ. ফচ. শব্দ করে, এই শব্বকে “পপিং” (০2108 ) বলে। 

অত্যন্ত সবলত। সম্পন্ন মিশ্রণ ইহার বিক্ষোরণের কালও 
সত্বর। অক্সিজেনের স্বল্লতায় জালানী সম্পূর্ণ ভাবে দাঁহন হইতে ন। পাওয়ায় 
আলানীর অংশগুলি কা্বন-ধূমে পরিণত হয় এবং সিলিগারের মধ্যে কার্বন 
গুড়া (057০০7-87০00 জমে | “অধিক-বল' ব। 'ক্ষীণ-বল' মিএ্রের ফলে 
অতান্ত ধীরে বিক্ষোরণ ক্রিয় হয়। তাহাতে ইঞ্জিন গরম হয়। 

নির্গসন গ্যাস (8508530 €এ5 )- পেউ্রেল-বাল্পে বাদুর ভাগ 
কম থাকিলে, অক্সিজেনের পরিমাণও কম হয়। অক্সিজেন কম থাকার 
ফলে দাঁংন কাধ্য পুরাঁপুরিভাবে হইতে পারে ন1। নির্গমন-গ্যাসের সহিত 
আংশিক দাহ্তি কাব্ধন, কার্বন-মনোক্মাইড (00) ও কার্ধন ডাই-অক্মা- 
ইড অবস্থার বাহির হয়। ইহাতে ইন্ধনের মিশ্রণ ভাগ বুঝিতে পারা যায়। 

ইন্ধন (86)_-তরল বা! গ্যাসীয় বহু প্রকার ইন্ধন যথ।--বেঞ্জোল, 

পেট্রোল, কোল-গ্যাঁস, গাঢ় জালানী তৈল ইত্যাদি নান! জাতীয় 

ইন্ধনই মূল-সঞ্চালকের জালানী পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

জালানী-বাষ্পের মিশ্রণের পরিমাণের উপর ইঞ্জিনের গতি সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে। ন্বয়ংচল যানের অধিকাংশ মূল-সঞ্চালকে পেট্রালই জালানী 
হিসাঁবে ব্যবহৃত হয়, সেইহেতু উত্তু ইঞ্জিনের আরুতি ও প্রকৃতি পেট্রোল 
ব্যবহারের জন্ঠই বিশেষভাবে নিমিত হয় । অন্যান্ত প্রকার ইন্ধন ব্যবহারে 

ইহার কাধ্য ঠিক মত পাঁওয়] যায় ন। এবং শক্তি সঞ্চারেরও তারতম্য ঘটে। 

স্বয়ংচল যানের ইঞ্জিনে যে সব লঘুতর ইন্ধন ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা- 

দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ইন্ধন, যাহাতে সর্ধোচ্চ পরিমাণ হাইড্রোজেন 
গ্যাসের অবস্থিতি। হাইড্রোজেন গ্যাসের তাপ উৎপাদ্দন-শক্তি ৬২৯০* 
8.7. (পাউও প্রতি) কার্বনের পাঁউগু প্রতি ১৪৫৪০ (9.11).0)। 

প্রতি ইন্ধনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস, কার্ধন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
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তমাউর শিক্ষক ১০৬ 

অক্সিজেন গ্যাঁসও থাকে | সুতরাং যাহাতে হাইডোঁজেন গ্যাসের পরিমাণ 
যত বেণী তাহাদের তাপ প্রদায়িনী ক্ষমতাও তত বেশী । 

পেচ্দ্রীল (25৮০1) ভৃগর্ভস্থিত পেক্রোলিয়ামকে চোলাই 
(0130119690) করিয়া যে তরল লঘু পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই “পেট্রোল? | 

পেট্রোলিয়ামের মধো অন্যান্য পদার্থও থাকে, ও ইহার বর্ণ “কাল । যখন 

পেট্রোলিয়ামকে ১৪৫ (ফাঃ) হইতে ১৫৫ (ফাঃ)তে তপ্ত করা হয় তখন 

লবুতর তরল পদার্থ বথা-_হেকৃসেন, হেপ.থেন, অক্টেন প্রস্ৃতি বাম্পাকারে 

বাহির হইয়। যায়, ইহাদের বিশেষ ধরণের পাত্রে পেট্রোল বলিয়। রাখা 

হয়। এইরূপ পেট্রোলের অ।পেক্ষিক গুরুত্ব "৬৮ হইতে *৭৮ পর্যন্ত | স্বয়ংচল 

যানের ইঞ্জিনে “ক” (০15৮) শ্রেণীর পেক্রোল ব্যবহৃত হয় । “খ” ও “গণ “৪” 

& ৭০ শ্রেণীর ঘন-পেট্রোলও ব্যবহৃত হুর । যে সকল পেট্রোলে এরো- 

ম্যাটিক-দ্রব্যাদি নাই তাহাদের 'আপেক্ষিক-গুরুত্ব (5. 9.) 
৭১ হুইতে "৭২, ইহ|ই উপযোগী ইঞ্ধন । ইহার ব্যবহারের ফলে কম্প্রেসান 

চপ ১০৬ পাউগু (বর্গ-ইঞ্ছি প্রতি ) পাওয়। যায়। পোট্রালে রবার ও 

কতকগুলি শ্রেনীর বাধিশ গলিন। যায়। ইঞ্জিনের অংখাদি পরিষ্কার করিবার 

জন্য পেট্রল বাবহার কর! হয়। খোল। অগ্নির নিকটে পেট্রোল আনি'ল 

বিপদের সম্ভাবনা অত্যধিক। এই বিবয়ে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে । 

০বতঞীল (৪০০৫০):--“কোলট|র' হইতে চোলাই করিয়1 বেঞ্জে ল 
পাওয়া যায়। কোলটার সর্বত্র পাওয়া যায়। কোল-গ্যাদ উৎপাদন কালী ন 
বেঞ্জোল সাধারণ ভাবে পাওয়! যাঁয়। বেঞ্জোলের কোন বর্ণ নই কিন্ত বিচিত্র 
এক বিশেষ গন্ধ মাছে । ইহার ঘনত। ৮৮ এবং পেট্রোল অতপক্ষা ভারি । 
বেঞ্রোল ব্যবহারে, পেট্রোল অপেক্ষা পাউগ্-প্রতি ১* হইতে ১৫% অ ধিক 
ক্ষমতা ইঞ্জিন হইতে পাওয়। যায় । 

প্যারা ফিন (25159) পেট্রোল চৌপাইয়ের পর পরবর্তী চোলাইয়ে 

ইহাকে পাঁওয়! যান । ইহার ঘনতা। *৭৯ হইতে "৮৫ ; ইহা কম কঃ ্প্রসান 
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5ম টর শিক্ষক ১০৮ 

চাঁপ সহ! করিতে পারে। পেট্রোল-বাশ্পে যতখানি বায়ুর প্রয়োজন হয় ইহাতেও 
'ততথানিই হয়। প্যারা1ফিনকে পেট্রোল-ইপ্জিনে ব্যবহার করিবার জন্য নান! 

প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছ। প্যারাফিন, বেঞ্জোল ও পেট্রোল এই 

তিনের মিশ্রণ ও ইন্ধন হিনাৰে আজকাল ব্যবহার হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম 

মিশ্রণ হইতেছে, প্যারাফিন শতকর1 ২৫--৩৫ ভাগ। মোটর সাইকেলে 

বেঞ্জোল ৫ ভাগ (ও পেট্রোল ৫০ ভাগ) ব্যবহৃত হয়। 
টভ্রী- উচ্খেল-তলড ০পট্ট্রাল (7609-7701776] 1,62৫ 

510০1) £- ইহার ব্যবহারে ইঞ্জিনের মধ্যে নকিং হয় না (87011-0000010 | 

ইহাকে চলিত ভাষায় 'ইথাইল' বল। হয়। ইহার বর্ণ “লাল” এবং সহজেই 
ক্রয় কর যায়। 'টেটরা-ইথাইল লেড ইথিলিন”, ডাই ব্রোমাইড এবং হালো 
ও াঝ্স ও পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত থাঁকে, দ্বিতীয় একটি পদার্থ দেওয়1 হয় 
যাহাতে লেড-জকাইড ইঞ্জিনের ভিতর গাত্রে জমিতে না পারে। হালো 
ওয়াস ভাল্ভ ষ্েমেতে লিক্ বন্ধের কাধ্য করে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার 
তারতম্যের উপর নির্ভর করিয়। বর্তমানে বাজারে দ্ুই রকমের পেট্রোল 
পাঁওর়] ধায়। তাহাদের “শীতকালীন” বা ' গ্রীষ্মকালীন: মিশ্রণ বলে। 

ইন্ধন ব্যবহার সরঞ্জাম ও উহাদের বিশেষত্ব 
১১. 

স্বয়চল যানের ইঞ্চিনকে ইন্ধন সরবরাহ করিতে হইলে এঁ ইন্ধনকে 

মজুত রাখিবার জন্য উপযুক্ত পাত্র ও তাহ হইতে ইন্ধনকে উপযুক্ত নলের 

সাহায্যে কারবুরেটার নামক অংশ, যাহার মাধ্যমে তরল পেট্রোল, গ্যাসীয় 

হইয়া! ও বায়ুর সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মিআিত হইয়া ইঞ্জিনে প্রবেশ করিতে 

পারে তাহ। নিয়ে বিত বিভিন্ন প্রণালী ও উপকরণ সমুহের দ্বার। কর] হয়। 

বয় ংচল যানে ইন্ধন-তৈল মজুত রাখিতে হয়, কারণ যান এমন স্থানে যাইতে 

পারে যেখানে ইন্ধন তৈল বা পেট্নল একেবারেই পাওয়া যাঁয় না। সেই 
কারণে যান, অন্ততঃ ২*০।১*০মাইল, বাহির হইতে তৈল না লইয়] চলিতে 

সক্ষম হয়। এ বন্দোবস্ত রাখিতে যানের সহিত একটি উপযুক্ত তৈলাধার 



মোটর শিক্ষক ৯১০৯১ 

ভালিকা নং--৬ ভালিকণ নং-€৫ 

| £ই 2৯৮৮ 
2৩11১111৬) 1

1
8
)
 
15511559৮9৩ 

। (৯১ ৯৮:১৪ 121851442 151 425 
৯৯ট 

ই
 
28১৮ 

ঢ' 3593 
01169011115 

৯.৬ 

| ৪25 ১2)ই ১২৯] 
| 2175 

১.০ 1515)15 
১1/৫৪০৬ 

০০১০৯২। 
৯০২১ 

শু 
৪
৫
 

৪৮ 
৫
 

৮৩২'1)114 

৭,০১৫ 
0৪ 

০.৬ 
৪
 

তু 
/81২)০1$, 

৯০৭ 
৮ ই 

০, 
ই, 

০৫ 
1515285 

০.€ 
৬ 

€ 
0৭ 

]
 

৮
 

12112 
০.০, 

র
ি
ন
ি
ত
া
র
 

র
ী
 

1
4
)
 

৬৬১০৪ 
৪
 

৬4১৯৫ 
০
 
|
 
চি 

28৪ 
1
 2
০
 
এ
 

দ
ি
 

8
 

52140 
15৪৯, 

| 
১লহ)9৮৪ 

1 
হু 

৪৯৯ 
৮
 

৮৬৪ 
21815 ৮2৯ 

৮৪ 
458) 

| ১88০ 
চা৬ ৪৪ স

খ
 

)1৮2) 



মাটর শিক্ষক ২৯০ 

(78728) রাখার প্রয়োজন--এ তৈলাধার হইতে নিম্নলিখিত প্রণালীতে 

কারবুরেটারে ইন্ধন-তৈল সরবরাহ হয়। বথা-- (১) গ্রাভিটি-ফিভ ট্যাঙ্ক", 

(২) “প্রেসার-ফিভ ট্যাঙ্ক”, (৩) ভ্যাকুয়াম সাকসান-ফিড ট্যাঞ্চ) (৪) “বৈছ্য- 

তিক” সাঁকস।ন ও ফোপ+ফিড ও (৫) মেক।নিকাল সাঁকসান ও ফোর্স- 

ফিড । আধুনিক কারবুরেটার সকলে ইন্ধন সরবরাহ, হয় বৈছ্যতিক 

নতুবা মেকানিকাল প্রণালীতে কাণ্যকরি সরঞ্জামের দ্বারা হইয়া থাকে । 

*) গ্রাভিটি-ট্যাহ্ন (0125115-[200)- আগে ইহাকে ভ্যাস- 

বোডে রি পশ্চাতে বা চালকের সিটের নিয়ে রাখা হইত । উহ] হইতে পেট্রোল 

মাধ্যাকষণ দ্বারা 

পাইপ সাহ!য্যে 

কারবুরেটারে 

যাইভ। ট্াঙ্কটি 

সাধার ণ তঃ৷ 

“পত্বলের” বা 

“তামার” হইত 

চিত্র-_৭৭ উহাদের স্থিতির 

উচ্চতা অনুযায়ী ( চিত্র--৭৭ গ্রাভিট ট্যাঙ্ক) কারবুরেটার স্থাপনের 

স্থান স্থির করিত হইত যাহাতে পেটে ?ল উহার মধ্যে যাইতে পারে। 
পেটেলের প্রবাহ রোধ করিবার জন্য একটি পেটেল-কক্ ব্যবহৃত 
হইত। (দাষ-স্থানীভাবের দরুণ ট্যাহ্কটি ছোট হওয়ায় ইহার তৈলধারণ 
ক্ষমতা অগ্ল। ককৃটি লিক্ করিলে পেটে 1ল পড়িয়া যাওয়া, কাঁরবুরেটার ও 

ট]াঙ্কের লেভেল পার্থক্য অল্প হওয়ায় ট)াঙ্কে কম তৈল থাকিলে কারবুরে- 

টারেনা আসা। যাঁন ঢালুতে উঠিতে হইলে অনেক সময় কারবুরেটারে 

তৈল ন। আস। ইত্যাদি, এই সব কারণে এই প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
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২1 প্রসার-ফিভ ট্যান্ু (05355:6-0560 200. )--এই 

ট্যাঙ্ক সাপীর পশ্চ।ত্ভাগে স্থাপিত ও বৃহৎ করিতে পারায় গেল অধিক ধরে, 

কিন্তু প্রথমে ইঞ্জিন স্টার্ট করিবার সময় উহাতে পাম্প দ্বারা চাপ দিতে হয় 

( চিত্র--৭৮ প্রেসার-ফিভ ট্যাঙ্ক )। উহার পেটে ।ল ভর্তি করিবার ক্যাপ 
টাইট না থাকিলে প্রেসার লিক্ হয় ও ট্যাঞ্চের মধ্যে পাম্প করিরাও 

তৈল যোগান হয় না এই সকল কারণে ইহার ব্যবহারও পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

৩। ভ্যাক্কুয়াম ট্যাঙ্ক (চিত্র-৭৯) ইহা একটি অকৃজ্ছি- 
লিয়ারী ট্যাঙ্ক, সর্বদাই কারবুরেটারের উদ্ধ শুরে স্থাপিত হয়। মুল 
পেটে 1ল ট্যাস্ক হইতে ইঞ্জিনের ইন্ডাক্মানের সাহাধ্যে এই ট্যাঙ্কে ভ্যাকুয়াম 
প্রস্তুত হয় ও দেই ভ্যাকুয়াম দ্বারা পাইপ সাহায্যে পেটোল, মেন ট্যাঙ্ক 
হইতে শোধিত হইয়! খর ট্যাঙ্কটিতে আসে (ইহার কর্তিত চিত্র--৭৯ হইতে 
উহ্থার অংশাবলী ভালরূপে বুঝা যাইতেছে ) তথ। হইতে গ্রাভিটির সাহায্যে 
কারবরেটারে ধ!য়_ ইহার অন্বিধ। এই যে, আধুনিক ইঞ্জিন সকল “ডাউন- 
ড্রাফট” কারবুরেট।র ব্যবহার করায় উহাকে ইঞ্জিনের উদ্ধাংশে বসাইতে 
হয়, তাহাতে এইবপ ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক স্থাপনের স্থান বা কারবুরেটারের 
মহিত লেভেল পার্থক্য থাকে না। এই প্রণালীর ট্যাম্ক ব্যবহারও ক্রমশঃ 
কমিয়া আসিতেছে । ইহ! আপ-ভ্রাফট ( 9[১-৫15) কারবুরেটারে তৈল 
সরবরাহের উপযোগী। ইঞ্জিন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই উহার মধ্যস্থিত পেটে 1ল 
ব্যতীত মূল ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রোল আর প্রবাছিত হয় না। যাঁদ ব1 কারবুরে- 



মাটর শিক্ষ্ষ ১১২ 

টারের ভালভে দোষ থাকে, যতটা। পেটে, 1ল ভ্যাকুম্লাম ট্যাঙ্কটির মধ্যে থাকে 

(যদ্দি কোন রোধক ব! চাবি এ ভ্যাকুয়াম ট্যা্ক ও কারবুরেটারের মাধ্য 
না থাকে ) তাহা পড়িয়া যাইতে পারে মাত্র। চাবিটির দোষ থাকিলে 
ভ্যাকুয়াম-ট্যাঙ্কের মধ্যস্থিত পেট্রোল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মুলা- 
ধারের (55091 200) পেট্রোল নষ্ট হয় না। 

১৩ ৮ ৬ ভ্যাকুয়াম ট্যাঞ্ষের কার্ধ্যাবলী £_-৭৯ 
চিত্রে একটি কর্তিত ভ্যাকুয়।ম ট্যান্কের 
নক্সা! দেওয়| হইয়াছে । ১। বাহিরের 
ট্যাঙ্ক, ২। ভিতরের ট্যাঞ্ক ব1 ফ্রোট- 
স্থিতি-পাত্র, ৪। ফ্লোট, ৩। পেট্রোল 
শোষণ ভালভ ৫ । লিভারের স্থান নির- 
পিত করিবার জন্ত স্্রু$ ৬। বায়ু শোষণ 
ভালভ, ৭। মূল ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রোল 
আসিবার পাইপ, ৮। বাঁযু শোষক 
পাইপ, ৯। বাষু পাইপ, ৯০। ফ্লাপ 

২ ভালভ, ১১। ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক হইতে 
কারবুরেটারে পেট্রোল যাইবার পাইপ, 

১. ১২। পাইপ সংযোগ করিবার “ইউনিয়ান” 
| ১৩। ভালভ কণ্ট্বোল লিভার, ১৪। 

ড্রেন-প্রাগ বা ছিপি। 

ভ্যান্ুর্াম-ট্যাচ্ছের কাব্য 
_মুলসধশালকের শোষণ ক্রিয়ার সময় 
এই ট্যাক্কের মধ্যস্থিত ফ্লোট অবস্থিত 

৯২ পাত্রের মধ্যে শোষণ ক্রিয়া সুরু হয়, 

১৪. চিত্র-৭৯ তাহার দ্বার! ১০নং ফ্লপ ভাল্ভটি বন্ধ 
হইয়া! যায়। এ চেগ্ারের মধ্যে পেট্রোল 

ন। থাকায় ফ্লোটটা পাত্রের নিম্ন প্রান্তে ঝুপিয় থাকে, তাহা ভালভ 
কন্ট্রোল লিভারকে নিম্নদিকে টানিয়! রাঁথে, তাহাতে শোষক পথের ভালভ 
খুল৷ থাকে, বাযু্থার ব। ভালভ বন্ধ থাকে, মুল ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রোল 

৩০ ঠে নি %/ »5 
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শে।বণ ভালভ খোলা থাকে | ফ্লোট-চেস্বারের মধ্যে শোষণ ক্রিয়। হইতে 
থাকিলে, বাঁযু শূন্যতা বা ভ্যাকুয়ামের স্থষ্টি হয়, এবং সেই ভ্যাকুয়াম দ্বারা 
মূল ট্যাঞ্ হইতে পেটে ল, ফ্লোট-চেগ্বারে আদিতে থাকে এবং সঙ্গে স্্গে 
উহার মধ্যস্থিত ফ্লোটটা তরল পেট্রোলের উপর ভাসিতে থাকে । তাহার 
দ্বার! ভালভ কণ্ট্ল লিভারটিও ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে এবং পেট্রোল 
বর ইপ্সিত মাত্র! (1,5৩1) পূরণ হইলেই মুলসধশলকের বায়ু শোষণ 
ভাল্ত, এবং মুল ট্যাঞ্ধ হইতে পেট্রোল আগমের ভালভ বন্ধ হওয়ায়, নেই 
সময় বারু-ভালভ খুলিয়া সায় ও ফ্রে।ট-চেথ্থারের ভ্যাকুয়াম নষ্ট করে, 
তাহার দ্বারা ওজনশীল পেট্রোল-নিয়স্থ ফ্ণপ-ভালভ খুলিয়া বাহিরের ট্যাঙ্কে 
যায়। ৭৯নং চিত্র দেখিলেই বুঝ! যাইবে। এপেস্রোল মাধ্যাকর্ষণ 
হেতু নিয়স্থ কারবুরেটাবের প্রয়োজন অন্সারে উহার মধ্যে যায়, ফ্লোট 

চেম্বারের পেট্রোল কমিয়া গেলেই, ফ্লেটটি নাবে, এবং ভালভগুলিকে 

কার্ধ্যর পুনরাবৃত্তি করাইয়. মুল ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রেরল আনয়ন করে। 
এইরূপ ক্রমিক কাঁধ্য এই ট্যাঞ্ষের দ্বার! হয় বলিয়া! ইহাকে “অটো-ভ্যাক' 
বা! অটোম্যাটিক ভ্যাকুয়াম” হ্বয়ংক্রুয় টাণঙ্ক বলে। 

স্বস্পংভ্রিক্প -শোষঢকর রাগ £__ মূলসঞ্চালক ঠিকরূপ 
চলিতেছে না, অধিক পেট্রোল খরচ করিতেছে, মূল-সঞ্চালকটী অত্যধিক 
উষ্ণ হইতেছে, প্রতি লক্ষণ দেখা গেলে, যদি কারবুরেটারে কোন দোষ 

ন। থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, স্বয়ংক্রিয় শোষকের রোগই ইহার কারণ। 

অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় শোষকের ফ্লোটটিতে ছিদ্র হইলে উহা! পেট্রোলের 

উপর ভাঁসিতে পারে না, ফলে বাঁ়ু উহার মধ্যস্থিত বাযু-শোষক-ভালভ এবং 

মুল ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রোল শোষক-ভাল্ভ ছুইটিই খোলা থাকে, এবং মূল 
পেট্রোল ট্যান্ক হইতে অধথ! প্রচুর পেট্রোল স্বয়ংক্রিয় শোঁষফের মধ্যে 
আসিয়া সরাসরি (বাযু-শোষক ভালভ নিস্কিয় হওয়ায়) মুলসঞ্চালকের 

গ্যাস শৌষক পাইপের মধ্যে যাঁয়, এবং কারবুরেটার মাধ্যমে বাধু লইয়া 

মূল-সধশলককে চালু রাখে, কিন্ত গ্যাসের বায়ু ও পেট্রোলের অংশ ঠিক 
থাকে ন1!। সাধারণতঃ এইরূপ মিশ্রণ গ্যাসে পেট্রোলের ভাগ অত্যধিক 
হয় ও মূল-সধশলক অত্যধিক উষ্ণ হুয়। এমত অবস্থায় দেখা যায় কাঁর- 
বুরেটারের মাধ্যমে পেট্রোল খরচ হয়না । এমন কি কারবুরেটারের 

৭ মো--৮ 
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পেট্রোল-কক্ একেবারে বন্ধ করিয়। দিলেও, মূল-সঞ্ধালকের গতিরোধ হয় 
মাঁ। এমত অবস্থায় হয়ংক্রিয় শোষকের ঢাকনা খুলিয়। ফ্লোটটি পরীক্ষা! 
করিতে হয় ও ইহাও দেখ প্রয়ে'জন যে উহার কোন ভালভের শ্পিং 
ভাঙ্গিয়৷ অকর্ধন্য হইয়াছে কি না। ফ্লোঁটে ছিদ্র হইলে এ ফ্লোটকে উঃ 
জলের মধ্যে ডুবাইয়। ধরিলে, ছিত্র স্থান দিয়! বুদ বুদ বাহির হয়। এ 
স্থানটির ছিদ্র একট, বৃহৎ করিয়! ফ্লোটের মধ্যস্থিত পেট্রোল বাহির করিয়া, 
 তৎপরে রী স্থানটি ভাল করিয়া রাংঝাল করিয়া দিতে হয় । এই কায উদুত্ত 
অগ্নির নিকট করিলে অগ্নি সংযোগের বিশেষ সম্ভাবন!। স্বয়ংক্রিয় শোৌষকের 
ঢাকন।টি লাগ।ইবা'র সময় উহার প্যাকিং ঠিক ভাঁবে ন| লাগাইলে, উহাতে 
বাছু প্রবেশে, শোষণ ক্রিয়া ঠিক ভাঁবে হয় না, ফলে নিয়মিত ভাবে 
পেট্রোল মূল ট্যাঙ্ক হতে প্রবাহিত হয় না। 

এখানে ইন্লেট ম্য।নিফোল ডের সহিত বিভিন্ন প্রকারে সংযোজিত 
কারবুরেটার-সংযোজক পাইপের ব্যবস্থা দেখন হইয়াছে, ইহাতে কারবুরে- 
টারটি পাইপের নীচে সংযুক্ত হয়। আধুনিক অধিকাংশ মূল-সঞ্চালকের 
কারবুরেটার, গ্যাস-শোষক পাইপের (17150 252011910 ) নিম্নদিকে 
সংযুক্ত না হইয়া! উপর দিকে সংখুক্ত হইয়। থাকে৷ নিয়দিকে কাঁরবুরেটার 
সংযোগে গাসকে শে।ষক-পাইপে, ভর্দ গতিতে প্রবেশ করিতে হয়, তাহ!তে 
গ্যাস শোষণ কাধ্যের অন্থবিধা হয় । আজকাল কারবুরেটারকে শোষক- 

পাইপের উপরে 
২৬ স্থ'পিত করা হয়, 

এবং গ্যাঁপ, মূল- 
সঞ্চালকের শোষণ 

ক্রিয়াঁয় নিয় দিকে 
প্রবাহিত হইয়া 
মূল-সধ্শালকের 

মধো প্রবেশ করে। 

ইহাতে শোধণের 

সুবিধা ও কাধ্য- 
088৩5 255 এ 19৭ জলঞাজে 7০০4০77৫০৮০ করী মতা অনেক 

চিত্র_-৮ৎ বেশী পাওয়া যাক়। 
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ইহাতে দেখা যায় যে স্বয়ংক্রিয় শোষক দ্বারা এইরূপ কারবুরেটারে গেত্রৌল 
যোগান অসম্ভব, কারণ এই প্রণালীর শোষককে কারবুরেটারের আরো 
উর্ধে রাখার প্রয়োজন, কিহ মূল সঞ্চালকের প্রকোষ্ঠে উহাকে স্থাপনের 
স্থান সন্কলাণ হয় না। 

আধুনিক পেট্রোল-শোষক অবলম্বন সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর যথ। -_ 
(১) যান্ত্রিক, (২) বেছ্যুতিক। এই ছুই শ্রেণীর অবলম্বনই শোষণ দ্বারা 
যানের পশ্চাত্ভাগস্থিত পেট্রোল-্ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রোল, কাঁরবুরেটার যে 
স্থানেই স্থাপিত হউক ন। কেন সহজেই উহ! যোগান দিতে পারে। 
যাস্ত্রিক-শোষক-যস্ত্র (মূলপঞ্চালক্র গতি না থাকিলে ) মূল ট্যাঙ্ক হইতে 
পেট্রোল শোষণ করিতে পারে না। বৈদ্যুতিক হইলে বিদ্যুৎ প্রবাহকে ন্ুইচ 
বা চাবির দ্বাক্া রোধ করিলে মূল ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রোল শোষণ করিতে পারে 
না, ফলে অযথা পেট্রে।ল নষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। 

৯ যান্দ্রিক-০্শোষক-বন্ত্র (15017208021 19201) 4১,০-) 

_এই শেবকের প্রচলনই আজকাল অত্যধিক, ইহার দুইটি চিত্র দেওয়। 

চিত্র ৮৯ 

হইল। / 0 শোষক বিভিন্ন আকৃতির হইলেও তাহাদের কাধ্যকরী 
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প্রণালী একই প্রকার । ইহাতে একটি “ডায়াফ্রাম” (10130101280 ) 

থাকে, এ ডায়াফ্রা মটাকে মূলদধশলকের যে কোন গতিশীল অংশ হইতে 
উপযোগী লিভার সংযোগে সক্রিয় করান যাইতে পারে। সচরাচর মূল 

সঞ্চালকের গতি ক্যাম-সাঁফটের সহিত সংযুক্ত একটি “একসেনটি ক রোলার+ 
হইতে লওয়। হইয়া থাকে। এঁ লিভারটিকে রকার-বাছু (8২০০০: 
2৪) বলে। ৮১নং চিত্রে একটা (4৮, 0) শোষকের কর্তিত চিত্র 

দেখান হইয়াছে, ১। উপরের ঢাকনা, ২। ফিল্টার বা পেট্রোল ছাকনী 
৩। মূল পেট্রোল-্ট্যাঞ্ষের সহিত সংযোগকাধ্য নল ব। পাইপ এবং সংযোজক 
ইউনিয়ান, ৪। ড্রেন-ল্লীগ, €। ডায়াফ্রাম, ৬। শোষক হইতে কার- 
বুরেটারে পেট্রোল যাইবার সংযোগ । ফিপ্টারের নিয়ে ও কারবুরেটার 
পাইপ সংযোগের দিকে ১টি করিয়1 বল-ভাল্ভ আছে । ডায়াফ্রামকে (৫) 
শোষকের দুইটি অংশের সংযোগ স্থল উত্তমরূপে জ্ক্ুর দ্বারা এমন ভাবে 

আটকাইয়! রাঁথ! হয়, যাহাতে এ সংযোগম্থলে কোন প্রকারে ফাক না 
থাকে, যাহ! দিয়া বাযু বা পেট্রোল বাহির হয়। ভডায্লাফ্রামটার মধ্য দিয় 
একটি সংযোজক দণ্ড, আর্মের বাহুর প্রান্তে সংযুক্ত হইয়াছে । যাহাতে লিভা- 
রের বা আর্মের অপর প্রান্তে ঠেলা দিলেই ডায়াফ্রামটিকে ঠেলিতে পারে 

এবং ক্যাম ঘুরিয়৷ গেলে ডায়াফ্রামটি যেন পূর্ববাবস্থায় আসিতে পারে, ইহার 
যথাষথ স্থান নিরুপণ (80153002৩70) ছুইটি শপিং, যাঁহাঁদের চিত্রে দেখান 

হইয়াছে, যে ক্যামের ঠেলিবার বিপরীত দিক। এখন ভায়াফ্রীমের উপর 

ক্যামের কোন চাপ নাই, ক্যাম দ্বারা আর্সে চাপ দিলে ডানা ফ্রামটীকে সংযো- 
জক দণ্ডের নীচের দিকে সরিতে দিবে, এবং ডায়াফ্রামের উপর দিকে ডেলি- 
ভারী ভাল্ভের দিক বন্ধ থাকিবে, ও আংশিক বায়ু শৃন্যত! স্ষ্টি হওয়ায় 
সাকসান বা শোষক-ভালভ দিয়া পেট্রোপ্র, ডাঁয়াফ্রীমের উপর দিকে প্রবেশ 
করিবে। এখন ক্যামের ঘুর্ন গতির দরুণ এইবার লিভারটি রকার 
আমটিকে ঠেলা! দিলেই, ডায়াফ্রামটা উপরদিকের পেটেলে ঠেল। 
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দিবে । এই সময়.শোষক-ভাল্ভ বন্ধ থাকিবে । পেটেল, ডায়াফ্রামের দ্বার! 
ঠেলা প্রাপ্ত হইয়া কারবুরেটারের দিকের ভাল্ভ অর্থাৎ ডেলিভারী -ভাল্ভটি 
খুলিয়] কাঁরবুরেটাঁরে যাইবে। যদি কারবুরেটারের অধিক পেট্রোল ন৷ 

যাইতে পারে, পেট্রোল ভারাফ্রামের উপরদিকে পরিপুর্ণ থাকায় ভায়াফ্রামটা 

ণ০0-০87868/861708 
খাছ 

নীচু হইয়া গাকিবে এবং লিভারাটিকে ক্যাম হইতে উত্তোলন করিয়া 
রাখিবে, যে পর্যান্ত ভায়াফ্রামের উপরের পেট্রোল নির্গত না হয় । এইরূপ 

শোষকের চাপ দিবার শক্তি ১ পাঁউও মাত্র। লিভরকে উত্তোলন; 

রাখার কাধ্য লিভাঁরর উপরের ও নীচের শ্রিং দ্বারা সাধিত হয়। আর 

চিত্র-৮২ (4, 0.) শে।ষকে কাচ নিমিত ফিণ্ট1র ব্যবহৃত হইয়াছে । 

এই কাচ দিয়! ফিপ্টারের আবজ্জন। বাহিত হইতে দেখা যার, ইহা ক্র্যাম্প 

দ্বারা সংযুক্ত হওয়।য় অতি সহজে খুলিয়া পরিফ।র করা যায়। 4 ব্বাচ 

টীকে আধারে আ্বাটিবার উপায়, ৪ ক্র্াম্প (01220 ), 0 ক্বাচ আধার 

7) ফিল্টার জালি (021057 505157), ৮, ওয়াসার বা প্যাকিধ £? শৃঙ্গ 
জালি মুল ট্যাক্কের ও কারবুরেটারের সংযোগ স্থলেও দেখান হইয়াছে। 
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কোন কোন &- 0. শোষকে প্রথমে হন্দেক্ঘারা পেট্রোল শোষণ কাধ্য 

করাইবার জন্ত একটি ক্ষুদ্র “লিভার”ও রাখা হয়। 
4.0. ০শোেষঢেকর রোগ $-_কিছুকাল ব্যবহারের পর ডায়াফ্রামটি 

ছিদ্র হইয়া যায়, ও শোষণ করিতে পারে না। সেই সময় কাঁরবরেটারে 
নিয়মিত ভাবে পেট্রোল সরবরাহ হয় না, তখন এ ভায়া ফ্রামটিকে বদলা- 
ইয়া দিতে হয়, এ ব্দল কাধ্য সাবধানতাঁর সহিত করা কর্তব্য, নতুবা 
বায়, লিক করিলে ঠিকমত কাধ্য নাও করিতে পারে। 
 €ৰছ্যতভিক ০শাষক ৪--(81৩০00 0870)মাকিন” দেশে ইহা 
প্রস্তুত ও ইহা ব্যাটারী কারেণ্টের সাহায্যে চালিত হয়। ইহারা ঢুই 
প্রণালীতে প্রস্থত হয় । (৮৩নং চিত্রে দেখান হইয়াছে) । এই পাম্পের দ্বিতীয় 
নাম “পেট্রোল উত্তোলক” (75৮০1 10 ) শোষক । ইহাতে অচুম্বকধাতু 
নিমিত একটি চো আছে, এবং একটি (লৌহের) চুম্বক-ধাতু নিপ্রিত প্াঞ্জার 
বা! ছিপি আছে। এঁ অচুম্বক ধাতু নিমিত্ চোঙ্গের বহির্ভাগে একটি “সলিন- 
য়েড' অর্থাৎ সিক্ক বা হুত। জড়িত তারের গুটী ব1 “কয়েল+ স্থাপিত হয়। 
কয়েলটা একটি বৈছ্যুতিকপ্রবাহু সংযোগ ও বিয়োগকারী অংশের সহিত 
সংযুক্ত হয়। স্বইচ বা চাবি লাগাইলেই এই কয়েল ব গুটাতে বিদ্যুৎ 
প্রবাহের দ্বার। গুটার মধ্যে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ও তাহাতে এ প্লাঞ্জারটিকে 
টানিয়া তোলে। গ্লারঞ্জারটির নিয় অংশে একটি শোষক-ভাল্ভ থাকে, 
তাহার সাহায্যে মুল পেট্রেলাধার হইতে পেট্রোল শোষণ করিয়া এ 
চোষঙ্গটিকে ভত্তি করে, এবং যখন প্লাঞ্জারটি উপরে পৌছে, তখন একটি 
কর্কের দ্বারা টৈছ্যতিক সংযোগ ছিন্ন হয়ঃ তাহাতে লৌহ-প্লাঞ্জারটি 
ধীরে ধীরে নীচে নামিতে থাকে এবং চে।ঙ্গের নিয় দিক হইতে পেট্রোল 
উপরে আসে এবং পেট্রোল-পাইপ সাহায্য কাঁরবুরেটা1রের মধ্যে যায়। 
এইরূপ শেোষকের উপরিভাগটি দর্বদাই কাঁরবুরেটার-হইতে 
অন্ততঃ ৩1৪ ইঞ্চি উপরে রাখিতে হয়, যাহাতে মাধ্যাকষণ দ্বার] এ স্থান 
হইতে পেট্রোল বিনা বাধায় কারবুরেটারে যাইতে পারে। এই পাম্প 
মাকিন (9. 0.) কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত । আর এক প্রকার শোষক 
(9. 0.) কোম্পানী প্রস্তুত করেন যেটিও বৈচ্যুতিক-শক্কি-চালিত, কিন্তু 
শোষণ অংশে একটি ডায়াফ্রাম ফিট কর! থাকে, এবং শোষণ দিকে ও 
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ডেলিভারীর দিকে একটি করিয়! ভালভ থাকে, ডায়াফ্রামটির বারা ঠিক 
£ ০. শোষকের ন্যায় কাধ্য করে। ইহাকে মূলাধার প্রকোষ্ঠের যে 

“মরিসকট' (/0119- 
০০1) বিহ্যৎ চালিত 
পেট্রোল শোষক যন্ত্র 
বা পেট্রো-লিফটের 
অংশ তালিকা! । 

কণ্ট্যাক্ট পয়েন্ট । 
২ লৌহ নিমিত শ্লিভ.। 
৩ সলেনয়েড ব] ইন্মু- 

লেটেড তারের-গুটী। 
ফিল্টার 

০ 

৪ 

€ ফ্োটি। 

৬ পেঞ্জেল বহির্গমের পথ 
৭ চুহ্বক। 

৮ ভাল্ভ-ডিস্ক(বহির্গমের 
৯» পাম্প-প্লাঞার। 

১* পেঞ্যেল ইন্লেট । 
|১১ ভাঁলভ ডিস্ক 

( গ্রবেশের ) 

চিত্র--৮৩ 

কোন স্তরে (17181)0 রাখিয়া করনি যায় । ইহার বৈত্যুতিক প্রবাহ সংযোগ 
ও বিয়োগকারী অংশ কৌশলের সহিত অতি নু শ্রিং দ্বার! প্রস্ত। 

দাষ £_ ডায়াফাম নষ্ট হইয়। গেলে বদল করিতে হয় এবং সময় 
পময় প্র কুক শ্রিংট নষ্ট হইয়া গেলে শ্রী অংশটিকে বদলের প্রয়োজন হয়। 
যতক্ষণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যাটারী হইতে উহার মধ্যে দেওয়া! হয়, ততক্ষণ 
উহা স্বয়ংক্রিয় হইয়া আবস্তক মত পেট্রোল শোষন করিয়া কারবুরেটারে দেয় 

ট্যান্ছে তরল-জ্বালানীর পরিমাপ দর্শক যন্ত্র 
(2৩৮০1 ৪5৪৪৪) £-__ভ্যাঁসবোর্ডের পশ্চাতে স্থাপিত পেট্রোল-ট্যাক্কের 
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পেট্রোলের পরিমাঁণ দেখিতে উহার উপরিভাগে একটি মিটার বা নির্দেশক 
ধন্ত্র রাখ! হয় এবং ট্যাঙ্কের মধ্যে একটি ফ্রোট থাকে । পেট্রালের উচ্চত 
কমিলেই ফ্লোটটা নামিয়া যায় এবং উহা মিটারের কীটার সহিত সংযুক্ত 
থাকায় কাটাটি ঘুরিয়। পেট্রোলের পর্ধিমাঁণ দেখায়। পশ্চাৎভাগে স্থাপিত 
ট্যান্কের ইন্ধনের পরিমাণ দেখিতে এ ট্যাঙ্কের মধ্যে একটি ফ্লোট থাকে, 
গ্রবং এ ফ্লটাট একটা দণ্ডের সাহায্যে ট্যাঙ্কের উপরিভাগে স্থাপিত একটি 
বৈচ্যুতিক 'রোধক-তারের” গুটির সহিত এমন ভাবে রক্ষিত হয়, যাহাতে 
ফ্লোটটা উঠিলে বা নামিলে & রোধক-তারের লম্ঘ মাপ দণ্ডটির বার কম- 
বেশী করে, এবং এ রোধক-তারের গুটিটার মধ্য দিয়! বিদ্যুৎ চালনা 
করিলে এ গুটির তারের রোধকতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কমবেশী প্রবাহিত হয়। 
এ বিদ্যুৎ, চালকের সম্মুথস্থ নির্ণয়ক-ঘন্ত্র বোডে “স্থাপিত একটি মিটারের মধ্য 
দিয়। গেলে উহার কাটা অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ বা “কম বিদ্যুৎ প্রবাহ” নির্ণয় 
করে,এবং এ কমবেশী প্রবাহের বিছুৎ হইতেই স্থির করিতে পাঁরা যায় যে 
কতট। ইন্ধন ট্ান্কের মধ্যে আছে। ট্যাঙ্কের মাপের উপর, উহার মধ্যন্থিত 
ইন্ধনের উচ্চতা নিরূপিত হয়, এবং ফ্রোটটির গতি সেই উচ্চতার দ্বারা 
নিয়গ্্রিত হয়, এবং রোধক গুটিটার রোধকত্বও এ ফ্লোট-সংযুক্ত দণ্ডটির দ্বারা 
নিরূপিত হয়, এবং উহ নিরূপিত রোধক ক্ষমতার দ্বার! বিদ্র্ৎ প্রবাহ 
য়োৌধিত হইয়! ড্যাসবোর্স্থিত মিটারে ক্কাটাটি তৈলের পরিমাণ নির্ণয় করে। 
এখানে জানা প্রয়োজন যে এ রোধক গুটির রোধক-শক্তির সহিত 
মিলাইয়! ইন্ধনের পরিমাঁগ অনুযায়ী কাট! নড়ে, পেট্রোল-ট্যাঙ্কে ইন্ধন 
ধারণ স্থান অন্ত আকৃতির হইলে ড্যাসবোর্ডের মিটার ঠিক কাজ দিবে না, 
এবং তাহাতে ভুল মাপ দ্শিত হইবে । অনেক সময় যানের চাঁক1 উচ্চ 
নীচ অবস্থার থাকায় বা চলায় এ মিটার ইন্বনের যথার্থ মাপ নিরূপণ 
করিতে পারে না, সময় সময় ব্যাটারীর বিছ্যুৎ-্টাপ ( ৬০1৪৪৩) কম 
থাকিলেও ইন্ধনের ভূল মাপ পরিলক্ষিত হয়। 



অষ্টম শিক্ষ। 
কারনবুরেটার £-যে অংশ অবলম্বনে পেট্রোল ব! এ প্রকারের 

তরল ইন্ধন বাম্পেবা ক্ষুদ্রানুক্ষত্র অংশে পরিণত এবং জলনোপযোগী 
হইবার জন্য নির্ধারিত বায়র সহিত মিলিত হয়, সেই অংশকে কারবু- 

রেটার বলে এবং এরূপ মিশ্রণ করণকে 

“কারবুরেদন? বলে । কারবুরেটারের গঠনের 
উপর, উত্তম কার্ধ্যকরি গ্যাস প্রস্তুত কাধ্য 

নির্ভর করে। কারবুরেটারে ছুইটি প্রধান 
অংশ থাকে যথা £-- ১। ফ্লোউ-প্রকোন্ঠ 
(1920172000৩) ২। মিশ্রণ-গ্রকোষ্ঠ 

( ট25-00050095) | ইহারা ব্যতীত 
জেনিথ কারবুরেটারের বাহির চিত্র অগ্তান্স অংশও থাকে, যাহাদের দ্বার 

মিশ্রিত গ্যাসের ভাগেরও সামগনন্ত রাখ! হর। পেটটোল বা এ প্রকারের 
তরল জালানীকে গ্য।সে পরিণত করার পূর্বে উহীকে লওয়। ও রাখার 

প্রয়োজন হয়। কারবুরেটারে আবস্তক 

মত পেট্রোল যে প্রকোষ্ঠে থাকে তাহাকে 

ফ্লোট-প্রকোষ্ঠ বলে। ইহার মধ্যে একটি 

ফ্লোটের সাহায্য পেট্রোলের প্রয়োজনীয় 

উচ্চতা। রক্ষা কর? হয়। ফ্রেটি-প্রকোষ্ঠের 

মধ্যে আগত পেট্রোলের উপর ফ্রোটটি 

'ভাঁসিতে থাকে, এবং যতটা পেট্রোল ফি নিত হীযুরিনা 

চেম্বারের মধ্যে আস! প্রয়োজন সেই ঢাকনা, ২। নিডিল-ভালভের উর্ধাংশ 
উচ্চতায় পৌছিলে একটি নিডিল-ভালভ ও জু, ঢাকনার বুদ, ৩। ফট ৪ 

নিডিল-ভালভ, (ফ্রোট ও জেটের 
ওলিভার সাহায্যে (এ ফ্রোট দ্বার! অনুমানিক কষ্তিত নক) । 
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চালিত ) পেক্ট্রৌলে আসিবার পথ বন্ধ করে, এবং উহ! খরচ হুইতে 

থাকিলে উহার উচ্চতা কমিতে থাঁকে, ফ্লোটটি সঙ্গে সঙ্গে নীচে বায় 

ও নিডিল-ভালতের পথ খুলিয়া পেট্রোল প্রবাহিত হইয়! পুনরায় সম- 

উচ্চতা রক্ষা করে। এ&ঁ ফ্লোট-গ্রকোষ্ঠ 'একটি পথের সাহায্যে অপর 

একটি প্রকোন্ঠের সহিত সংঘুক্ত। এ প্রকোষ্ঠে একটি জেট স্থাপিত আছে, 
তাহার উচ্চতা ফোট-প্রকোষ্ঠে পেট্রোলের উদ্ধ সীমার সহিত সমান উচ্চ, 

যাহাতে এ ন'লর ছিদ্র দিয়! পেট্রোল উপছাইয়া পড়ে না, কিন্তু শেষ সীমায় 

গিয়া পৌছে । যদ্দি কোন প্রকারে ফ্লোট-প্রকোষ্ঠে পেট্রোলের উচ্চতা! বৃদ্ধি 

হয়, তখন নলের ছিদ্র দিয়! পেট্রোল উপছ]ইয়1 পড়। অতএব সর্বদাই 

ফোট-প্রকোষ্ঠে পেট্রোলের উচ্চতা সমভাবে রাখিতে হয়। 
আনুমানিক কারবুচ্রেটাঢেরর কন্তিত চিত্র 

চট 45, থ.টল-ভালভ প্রকোষ্ঠ। 
৪, চোক অংশ। 

০, থটল ভালভ 

0, ইনডাকসান পাইপের সহিত সংযোগ 
সথল। 

€, ফ্লোট-প্রকোষ্ঠ (ভিতরে ফ্লোটটি দেখ 
যাইতেছ)। 

2, মূল বা মেন ফ্লোট পাইপ। 

0, মেন জেট। 

14, কমপেনসেটিং জেট । 

|, ফ্লোট-প্রকোষ্ঠ হইতে কলম্পেননেটিং 
জেট ওয়েল। 

চিত্র--৮৬ ]. স্লো রানিং জেটের কেস। 

জেনিথ কারবুরেটারের খাড়। আমুমানিক)কন্তিত নক্সা । |€, কম্পেনসেটিং জেটের সংযোগ পাইপ 

৮৬-চিত্রে দেখান হইয়াছে, নলটি একটি প্রকোষ্ঠে আসিয়া ফোট 
প্রকো্ঠে পেন্রালের উচ্চতা ও সমতা ঝক্ষা করিতেছে, এই ন্লটীর ছিদ্রকে 
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জেট (100 বলে এবং সমউচ্চতা রক্ষাকে "লেভেল” (061-1৩৮৩1) বলে। 

চিত্র--৮৭ 

(জেনিথ কারবুরেটারের (শায়িত) 
আনুমানিক কহিত নক্সা! 

যদি জেটের উচ্চতা! অপেক্ষা পেট্রোলের লেভেল কম হয়, তাহাতে মূল 

সঞ্চালকের শোষনের সময় উহাকে জেটের মধ্য দিয়! শুবিয়া তোল! 
কষ্টকর । ওজনে বাঁয়ু হালক হওয়ায় উহ! আগেই ও অধিক পরিমাণে মিশ্রণ 

প্রকোষ্টে যাইয়া জেট নি:ম্ত পেট্রোল যাহা বাযুর সহিত মিলিত হইয়াছে, 
সেই মিশ্রিত গ্যাসকে দুর্বল (1681. ) করিবে এবং উপযুক্ত কাঁধ্যকরী 

হইবে না। কাঁরবুরেটারের বহিরাংশ পিত্তল, ব্রোঞ্জ বা এণ্টিমনি মিশ্রিত 

মিশ্র-ধাতুর দ্বারা সাধারণতঃ নিশ্মিত হয় । জেট, ফোট প্রভৃতি অংশ পিত্তল 
দ্বারা নিম্মিত, নিডিল-ভালভের সিটু পিস্তলের। ফেণটটা পাতলা! পিত্বলের 
চাদর হইতে প্রস্তত হয়, এবং উত্তমরূপে জোড় অংশ গুলিকে বাং ঝাল 

দিয়। ঝাল! হয়, বিভিন্ন প্রকারের কারবুরেটারের ফেট ও নিডিল-ভালভ 

বিভিন্ন গঠনের ও পদার্থের দ্বারা নিন্মিত হয়। ফেটে ছিদ্র থাকিলে 
উহার মধ্য দিয়া পেট্রোল প্রবেশে উহাকে ওজনে ভারি করে? ফলে 

ফোট ঠিকরূপ ভাসিতে না পাইলে বিলম্বে নিডিল-ভালভকে বন্ধ করে বা 
একেবারেই বন্ধ করে না, ফলে ফে-টি-প্রকোষ্টে পেট্রোলের সীমার উচ্চতা 
বৃদ্ধি হয়, সেইহেতু জেট.দিয়! পেট্,ল উপচাইয়া! এবং অন্থান্ঠ ছিদ্র দিয়াও 
পড়িতে থাকে, ফলে মূলসঞ্চালকের মধ্যে অধিক পরিমাণ পেক্্রোল মিশ্রণ 
গ্যাস অর্থাৎ (2০747010016 ) প্রবেশ করে তাহার ফলে মূলসঞ্চ।লকের 
নিয়মিত চলনের বিদ্র ঘটায় এবং পেট্রোলও নষ্ট হয়। 
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কারবুরেটার প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাদের নিম্নলিখিত মত গুণগুলি 
থাক। বিশেষ প্রয়োজন যথা £--১। প্রয়োজন হইলে, মুলসঞ্চালকের 
হঠাৎ গতি বৃদ্ধি করা (কোন আয়োজন ব্যতিরেকে )। ২। মৃ্সসন্ক।লকের 
গতি কম করিলে কোন সিলিগারের মধ্যে গাস সরবরাহের তাঁরনম্য. 
নাহওয়া। ৩। মুলসঞ্চালককে ধীরগতি হইতে অকম্মাৎ দ্রুত গতিতে 
লইতে পারা। ৪। যেকোনও গতিবেগে পূর্ণভার সহ উচ্চে উঠিবার 
সময় অধিক ক্ষমতা ও নিয়ে নাবিবার সময় অল্প ক্ষমত। প্রদানের জন্ত 
গয।স সরবরাহ করা, ৫। কাঁরবুরেটারের অংশগুলিকে মজবুত কর, এবং 
যাহাতে সহজে উহাদের পরিষ্কার করা যাঁয় এবং প্রয়োজন হইলে অংশ 

বদল করা যায় এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করা, ৬। উহাকে আয়ভাঁধীন 
করিতে অর্থাৎ উপরোক্ত কার্ধাঁবল্লী করাইতে চালক যাহাতে একটি মাত্র 
অংশ ব্যবহারে করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর! । 

“জেনিথ কারবুরেটার কোম্পানী” উপরোক্ত সকল গুণই তাহাদের 
প্রস্তুত কারবুরেটারে আছে বলিয়া দাবী করেন, ৮৬1৮ণনং চিত্রে জেনিথ 
কারবুরেটারের আম্মমানিক কর্তিত চিত্র দরশিত হইয়াছে । দেখা যাইতেছে 
যে ইহাতে তিনটা জেট বা পেট্রোল সরবরাহের ছিদ্র আছে। 
(0. ল. 0.1.) 40৮ মেন ব। প্রধান জেট। পম” কম্পেবসেটং 
ব। সাহায্যকারী জেট এবং ]৮ ষ্রাটিং ও শ্নো বানিং প্রাথমিক 
পেট্রোল বোগানকারী এবং ধীর গতিতে মুল-সঞ্চালককে চালাইবার 
জন্য (। “৮৭নং চিত্রে দেখান হইয়াছে [ছিত্র দিয়া", এবং ণন। 
এই ছুইটি নলে পেট্রোল যোগান হইতেছে । “ঘ* ছিদ্রটীর আয়তন 
এরূপ, যাহাতে কোনরূপে অল্প বা অধিক পেট্রোল এককালীন প্রবাহিত 
হুইতে না পারে। ণ্* নলটার উপরদিক মুক্ত। পরীক্ষা করিলে দেখা 
যায়, যদি কোন একটি সরু নলের মুখ হইতে কোন তরল পদার্থকে শোষণ 
করা যায়, ও এঁ তরল পদার্থের সংযোগ দ্বিতীয় পথে প্রবাহে।পোযোগী 
তরলের সহিতসংযুক্ত থাকে, তবে প্র পদার্থের জড়তাহেতু (17502) উহা 
ত্রমায়ে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহাতে আরে দেখ যায় 
যে বাষু সেই অংশে অধিক প্রবেশ করে না, কারণ বায়ুর জড়তা, তরল পদার্থ 
অপেক্ষা অল্প, সেই কারণে আমাদের একটা উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন 
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যাহাতে পেট্রোল ও বায়,র ভাগ মূল-জেট ব৷ ছিদ্র দিয়া পেট্রোল আদিতে 
যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহার ঠিক বিপরিত ক্রিয়া ঘটাইতে পারে । ৮৭নং 
চিত্রে দেখা যাইতেছে যে এইরূপ ক্রিয়া কম্পেনসেটিং-জেট ব! চাহিদ। 
পুরণকারী জেট দ্বারা সম্ভব হইয়াছে । যেহেতু“; ছির্(রের নির্ধারিত 
আগতন ও ফে?ট প্রকোষ্ঠের পেটে 1লের উচ্চতার উপর পেটেশল প্রবাহ 
“1; ছিদ্রের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। “[* ছিদ্র নিয়স্তরে থাকায় 
ও ]” বায়,র সহিত সংযোগ থাকায় মূলসঞ্চালকের শোষণ দ্বার। “]+ 
জেট সাহায্যে পেট্যোলের প্রবাহ বৃদ্ধি করিতে পারে না। বিশেষতঃ অধিক 
আকর্ষণ হইলে পেটে 1ল প্রবাহিত না হুইয়। সেই পথ দিয়। ']+ ছিদ্র দিয় 
ৰায়, “7, নল দিয় প্রবাহিত হইয়া মূল জেট বাছিদ্র “০৮ অধিক 
পেটে 1লের ভাগ সামঞ্জন্ত করিবার জঙ্ঠ সাহায্য করে । 

যখন মূলসঞ্চালকের গতি কম থাকে, সেই সময় “| ছিদ্রের সমপ্রবাহ্ 
পেটাল, কম্পেনসেটিং ব। সাহায্যকারী ছিদ্রে আপিয়। মূল ছিদ্রের সহিত 
একত্রে গ্যাস সরবরাহ করে, ইহাতে দেখা যায় যে কম্পেনসেটিং জেটের 
কাধ্য মৃশ জেটের কার্ধ্যের বিপরীত। অতএব ছুইটী জেট না থাকিলে 
মূলসঞ্চালকের সমগতি হওয়া দুফর। জেনিথ কারবুরেটারের তৃতীয় জেট 
']” থ,টল-ভালভ “০” পর্যন্ত পেটে ণল ও ব।য়,কে কারবুরেটারে প্রবেশের 
পথ দান করে। যখন থ টল-ভাঁলভ বন্ধ থাকে বা অতি কম উন্ুক্ত থাকে? 
তখন পটেল বাঁয়র সহিত নিয়মিত পরিমাণে মিশ্রিত হুইরা এ পথ 
দিয়। মুলসধশালককে চালু করে ও ধীর-গতিতে চালু রাখে । এই 

ংশের গঠন, একটি ক্ষুদ্র কারবুরেটারের ন্যায় । উহার দ্বারা ইঞ্জিনকে 
ষ্টাটিং ও ধীরগতি দানের জন্ত পেট্রোল ও বাষুর ভাগ কম বেশী কর! 
যায়। থটল-ভালভ যত অধিক পরিমাণে খুলা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্টিং ও 
ধীরগতি-কারকের, জেটের কাধ্য নিজেনিজেই নিক্রিয় হয়। 

রকমারী কারবুঢেরটার ৪__ এস, ইউ, কাববুরেটারে, নানান 
প্রকারে গ্যাস মিশ্রণের ভাগ বদল করা যাইতে পা?র। কোন কোন 
ক্ষেত্রে জেটের পরিমাঁপ বদল করিয়া ও বায়ুর ভাগ কমবেশী করিয়া এইরূপ 
ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এইরূপ পদ্ধতি এস, হউ, কারবুরেটারে ব্যবহার 
কর! হইয়াছে । ইহাতে জেটের উপরিভাগে একটী চোঙ্গাকৃতির প্রকোর্ 
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থাকে, এবং উহার মধ্যে শোষনোপযোগী একটি চাঁকতি থাঁকে এবং 
উহ্বাকে ঠিক মধ্যস্থল দিয়া যাতায়াত করিবার জন্ঠ উবার উপরিভাগে 
পরিচালনোপযোগী একটি দণ্ড থাকে, এবং নিষ্নভাগে একটি ছিপি ব! পিষ্টন 
সংঘুক্ত হয়, যে পিষ্টনটি চোক্গারুতি মিশ্রণ-প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করে । এ 
পিষ্টনের নিম্নভাগে একটি ক্রমক্ষুদ্র 'মাচাগ্র আকৃতির স্চ সংযুক্ত থাকে । 
ইহা জেটের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং যখন চাঁকতি এবং পিষ্টন ব। ছিপিটি 
নিগঘস্তরে থাকে, এ 'মোচাগ্র হুচের অংশটি জেটের ছিদ্রকে বন্ধ রাখে । 
ইঞ্জিনের শোষণক্রিয়ার দ্বারা যখন চাকতিটা শোষিত হইয়া উপরে উঠে, 
তখনই সঙ্গেসঙ্গে পিষ্টন ও স্থচটাও উপরে উঠিতে থাকে, এবং জেটের ছিদ্রটি 
খুলিতে থাকে ও উহার মধ্য হইতে তরল জ্বালানী ন1 পেট্রোল শোষিত হয়, 
ছিদ্রের আয়তন সচের উঠিবাঁর পরিমাপের উপর নির্ভর করে। যে 
প্রকোষ্ঠে এ চাকতিটা থাকে, সেই প্রকোষ্ঠের সহিত পিষ্টনের মধ্য দিয়া 
রক্ষিত ছিদ্র সাহায্যে মিশ্রণ-প্রকোষ্টকে সংযোগ করে, যাহাতে ছুই 
গ্রকোষ্ঠের চাপ-পার্থক্য এঁ ছিদ্র মাধ্যমে সমতা রক্ষা করে। পিষ্টনটিক্" 
নীচ অবস্থায় বায়ু বেগ কম বেশী কারক, “চোকএর+ কাধ্য করে। ইহার 
দ্বার। মূল-সঞ্চালকের সর্ধব অবস্থার গতিবেগে উপযুক্ত মিশ্রণ গ্যাস প্রস্তত. 
কপ্সিয়া ইঞ্জিনকে সরবরাহে সমর্থ হয়। চাপ দ্বার! থটলের কমবেশী 
করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস মিশ্রণ ক্রিয়। নিজে নিজেই সাধিত হয়। জেটকে 
উচ্চ নীচ করিবার জন্য উহার তলদ্দেশে একটা নিয়ন্ত্রনকারক নাট বা মুহুরী 
থাকে, উহার দ্বারা মুল-সঞ্চালকের ধীরগতি রক্ষণ কাধ্য সম্পন্ন করে। 
শীতল অবস্থায় ইঞ্জিনকে চালু করিতে, চালকের সন্মুখের আরত্বকারক 
বস্ত্র রক্ষিত স্থানে (10991; 0০৪1৫ ) জেট উচ্চনীচকারী একটী লিভারের 
সহিত সংযোজন স্থাপিত হয়। উহার দ্বার জেটকে নীচু করিলে, 
হূচ হইতে পৃথক হইয়া এ জেটের ছিদ্র উন্ুক্ত হয় ; সেই উন্ুক্ত ছিত্র 
দিয়! পেট্রোল প্রবাহিত হইয়া অপর একটী লিভারের সাহায্যে বায়, 
প্রবেশ পথটিকে উন্মুক্ত করিয়। মিশ্রণ-গ্যাস প্রস্তুত করে, এবং এ গ্যাস 
ইঞ্জিনে যাইয়া উহাকে চলনশীল করে । এখানে জানিয়! রাখ? প্রয়োজন যে, 

সকল সময়ে এ চাকতিটাকে সক্রিয় রাখিবার জন্ত মাঝে ম|বঝে উহাতে ছুই 

এক ফেগাট। পিচ্ছিলকারী পাতলা তৈল প্রদানের আবশ্তক | 
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আমাল “খাড়া” শোষক কারবুচেরটার (4081 ৩৩০ 
681 [980209 6210075057 )১- ইহাতে একটী ক্ষুদ্র পাম্প থাকে । যখনই 
এক্সিলারেটারকে হঠাৎ চাপা হয়, তখনই পাম্প-জেটের মধ্যদিয়া 

'পেট্রৌলকে চোকের মধ্যে প্রেরণ করে | তাহাতে . পেট্রোল ও বায়, 
মিশ্রণের ভাগ ঠিক রাখে, এবং সত্ব উপযে!গী গ্যাস যোগান দেয় । যখন 
ইঞ্জিনকেধীরগতিতে দীড়াইয়া৷ চলিতে হয়ঃ এবং থ্.টল-ভালভ বন্ধ থাকে, 
তখন পোর্টাল পাইলট-ডেট দিয়া প্রবাঠিত হইয়াঁ তৎপরে আইডিলিং- 
জেটের মাধ্যমে মিশ্রণ প্রাকোরষ্ঠে প্রবেশ করে, এবং যখন থ,টল ঈষৎ খুলে 
সেই সময় ব্রিজিং-জেটের কাধ্য আঁরস্ত হয় এবং থটল নিত একটা ক্ষুদ্র 
ছিদ, দিয়া মিশ্রণ গযাস প্রেরণ করিয়া! কাধ্য করে । «ই সময় পাইলট 
জেটের কাধ্য বন্ধ হইয়া যায় ও মূল জেটের কাধ্য আরস্ত হয়। মুল-জেট 
ফেট প্রকোষ্ঠের এক ধাঁরে থাঁকে এবং ইহা হইতে পেট্রোল প্রবাহিত হইয় 
একটা ছিদ, হইতে নির্গত বাঁযুর সহিত জেটের উপরিভাগে মিশ্রিত 
হইর়] “চোকের” মধ্যস্থিত ভিফিউসার-টিউব মাধ্যমে জলনোপযুক্ত মিশ্রণ- 
গ্যাসে পরিণত হয়। 

০সাঢিলক্স “০সল্ষ্ণ উ্রাটি€' কারবুটেরেটার (০1৩ ৪৩1 
927011)6 06250150662) ৮ কা'রবুরেটারে আরও একটা 

কষুদ, করবুরেট1র সংযুক্ত হইয়া থাকে । ইঞ্জিনের ক্ষমত1 অনুপাতে ইহাতে 
একটি পেক্রোল-জেট এবং একটি বাযু-জেট স্থাপিত থাকে। ইহাদের 
ছিদ্বের মাপ বিবেচনা! করি! স্থির কর! হয়, মূল-কারবুরেটারে ছুইটি মাত্র 
জেট, ইহার মধ্যে প্রধান জেটটি বিশিষ্ট” আরুতিতে গঠিত। ইহ একটি 
চোঙ্গ ও ক্যাপ ছ্বার। মণ্ডিত, যাহাতে বায়ু কাপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্র 
গতিতে প্রবাহিত হইয়া! সংশোধক ছিদ দিয়া গিয়া জেটের পেট্রোলের 
সহিত মিশ্রিত হয়, ইহা ব্যতীত ইহাতে একটা উপ-জেটও থাকে, যাহার 
দ্বারা ইঞ্জিনকে ধীরগতি এবং ভারশূস্ত অবস্থায় চলিবার জন্ সক্রিয় করে। 
ইহার বায়ু সরবরাহকে ও নিয়মান্ুগতকরণের জন্য একটি হু থাকে । 
ইঞ্জিনকে চালু করিবার সময়, ই্রটিং-কারবুরেটারের অকজিলিয়ারী-জেট ও 
উহার ঘাঁমু সরবরাহের অবলঙ্ন দ্বারা করান হয়। থ টল-ভাঁলভ বন্ধ থাকার 
 ষ্টার্টিং মিশ্রণ গ্যাস কারবুরেটার মধ্যস্থিত একটী প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া 



৯২৯ ০মাটর শিক্ষক্ষ 

প্রবাহিত হয়। যখনই থ.টল ভালভ খোলা হয় তখন মূল জেট কাধ্যপো- 
যোগী হয় এবং ধীরে ধীরে অক্জিশিযারী জেটের কার্য শেষ হয় । 

০ল্লীতডল হব সন. কারবুঢেরটার (0155৫৩1 77০১৪০% 
0812হচতো )--ক্লৌভেল হবসন্ কারবুরেটারে কতকগুলি জেটের 

সমন্বয় করিয়। ব্যবহৃত হয়। ইহাব্ব ধীরগতিকারক জেটটি একটা 
ডিফিউসার টিউব ভ্বার। বেষ্টিত থাকে, 'এবং ইচ। মূল জেটের উপি্থ 
একটি চোঙ্গের মধ্যে স্থাপিত হয়। এই চোজটী অপর একটা চোষ্গের 
সহিত সংযুক্ত থ।কে, ও পাওয়ার জেটের নিগ্ধে থাকে । এই দ্বিতীর চোগ্ষ- 
টির উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র স্প্রিং দ্বার চালিত ভ,লভ থাঁকে, ইহাকে পাও- 
প্লার জেট-ভালভ বলা যায় । ইহাতে বায়ু গ্রসেশের জন্ত একটা অক্জিপিয়ারী 
নিপল (101) থাকে | যখন ইঞ্জিন নিক্কিয্ন অবস্থায় চলে তখন বাটার- 
ফ্লাই টল-ভালভ বন্ধ থাকে, এবং মিশ্রণগ্যাদকে ধীরগতিকারী জেট হুইতে 
লইয়! একটা আড়াআাড়ি ভ।বে স্থিত পথ, (যাহা থ,টলের মধ্য দিয়! করা) 
তাঁহার ঘ্বার। চালিত রাখে । যেমনই ৭ টল খুলা হয়, মিশ্রণ গ্যাস চোক 
টিউবের মধা দিয়া শোধিত হয়। এই মিশ্রণ গ্যাস, বারুপ্রবেপ নিপিল্ 
হইতে বাষু লইয়া, ডিফিউসার-টিউবস্থিত মেন জেটের পেট্রোলের লহ্বিত 
মিশ্রিত হয় ও প্রচুর পোট্রাল, গ্যাস অবস্থায় আসিয়া মুশ বাধু প্রবাহের 
সহিত মিলিত হয় এবং ইঞ্জিনের শোষণ দ্বার! থটল ভালভ দিয়া শোধিত 
হয়। থ.টলভাঁলতের সম্পূর্ণ খোল! অবস্থায় পাওয়ার-জেট কধ্য করে, 
এই জেটের ভাঁলভ, থ ধটলের গতির দ্বারা একটি রডকে চাপিয়া কাঁধ্য 
করায়। 

কোন কোন মেকারের কারবুরেটারে একটি গতি'বগকারী ব এক 
সিলারেটিং পাম্প সংযুদ্ভু থাকে, যাহার দ্বার। সাময়িক ভাবে অধিক 
জ!লানী হঠাৎ থ,টল ভালভ খোল! হইলে, প্রদান করিতে সক্ষম চয়। 

'মারভেল” কারবুরেটারের কর্তিত চির ৮৯ ও উহার অংশাবলী দেখান 
হইয়াছে। ইহা জেনায়েল মোটর কোম্পানীর দ্বার গুস্তত এবং “মাফিন? 
কারবুরেটাবের মধ্যে উত্তম । “ইসেক্স? প্রভৃতি যানে ইহা ব্যবহা্ত হইয়াছে, 
ইছায় বিশেষত্ব এই যে, ইঞ্জিন ইছারি দ্বারা সহজেই চালু ইয়। ইহাতে 

পমো--৮ 
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'গ্রাফিলাবেসন* পাম্প এবং স্বয়ং-ক্রিয় একজটট গ্যাস দ্বার! জালানী 

গ্যাঁসকে তপ্ত 

শি, করিবার গ্রকোষ্ঠও 
টিটি আছে। নিয়ে গ্যাস 

মধ্যে ইটী জেট 
আছে, ইচাঁদিগকে 
এাডজাষ্টা করা 
যায় না। উহাদের 
একটীকে বল! যায় 

নি রি _ধীব গতি-জ্িয় 
নতি রর | জেট, ইহা নির্ধা- 
ঃ ৬) হও 9 উপ (োউজাওতে, বিত বায়ু প্রবে" 

চি্র--৮৯ (মার্ভেল কারবুপেটার) শের পথে স্থাপিত 
হয়, অপরটিকে বল! যায়-_দ্রুতগত-ক্রিয় জেট, ইহাঁকে নিয়ে অবস্থিত 
্ংক্রিয় চ্যাপটা আঁকুতিব বায়ু ভালভ হার! আয়ত্বাধীন রাখ! হয়। 
মিশ্রণ কাধ্য সম্পাদন করিবার জন্য কেবল মাত্র একটী বায়ু নিয়ন্ত্রক স্তর 
বাব্জত হয়। দ্রতগতি-ক্রির জেটকে আবে। অধিক আয়ত্ব রাখিবার জঙ্য 
“ইফনমাইজার” নামক প্রাকাষ্ঠ বাবহৃত হয়। যাহার ম্বার। ইন্ধন 
ঘোটনকারী ভালভ থাকে, এবং উহ কাববুরেটারের থ.টল ভালত দ্বারা 
ক্রিয়াশীল হয়। এই ভালভটী পর্ধ্যাপ্ত পরিমাঁণে ইন্ধন “জ্রুতগতি-ক্রিয়। 
নলের মধ্যে দেয়, তাহাতে ইঞ্জিন এত অধিক ক্ষমতা! পায়, যাহাতে 
দে অনায়াসে উচ্চে উঠ! বা হঠাৎ ভ্রতগতিতে যাওয়ার সুবিধা পায়। 

সাধাবণ অবস্থ।র গতিতে এই ভালভ ইন্ধন অপব্যয় হইত দেয় না। এই 
ভ।লভ সম্পূর্ণ হুয়ংক্রিয় এবং উহাকে ঠিক করার কোন প্রয়োজন হয় না। 
যানে ড্যাসবোর্ডের মহিত একটা চোক-কণ্ট্ল লিভার স্থাপিত হয়, 
যাহার বারা প্রথম গতিদান কালে, বায়ু পথ বন্ধ করে এবং ইঞ্জিনকে সহজে 
গতিশীল করে। 
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পুর্ব্বের ফোর্ড-ইঞ্জিন কারবুরেটারের আংশিক কতিত নক্মা। মডেল 
“[” কারবুরেটার 'খৈ.চু” ০* নং চিত্রে) মাকিন কারবুরেটারটা অতীব 
নিগুনতার সহিত অতি সহজভাবে প্রস্তুত হইক়্াছে। ইহাঁযে কোন 

“বস্ত্র সম্বন্ধে খআন- 
ভিজ্ঞ” বাক়ির দ্বার 
ব্যরসত হইতে 
পারে। ইহাতে 
একটী কর্কের ফ্রোট 
আছে এবং উহ্থার 

স্বারাই জেট লেভেল 
ঠিক হইয়! থাকে। 
ইহাতে কেবলমাত্র 

চিত্র-৯* (ফোর্ড কারবুরেট1র) নিডিল-ভালভ ছারা 
পেস্ট্রোল প্রবাহ কম বেশী কর যায়। উহার উপঝের একটা নব. ঝা চাকার' 
দ্বার করা যাইতে পারে। গ্যাসে কম বেশী বায়ু ও পেন্্রোল মিশ্রণ কার্ধ্য, 
ধীর গতির জঙ্য, এবং দাঁড়াইমা চল্লিবার জঙ্গ দুইটী ৩/৩২” হইতে ১/৪+ 
ছিদ্রের দ্বারা নিয়মিত (দহ, 
ভম্ন। যখন ইঞ্জিন ধীর | % 
গতিতে চলিতে থাকে, 

তখন থ.টল-প্লেট প্রায় 
বন্ধাবস্থায় থাকে বলি- 
লেই চলে। এই সময় 
সম্মথের ছিত্র হইতে 
পেট্রোল প্রবাহিত হয়, 
দ্বিতীয় ছিদ্রটি বায়ু সব- 
বরাঁছের জন্ট এবং যতক্ষণ 
না ইঞ্জিন পূর্ণ বেগ প্রাপ্ত 
হয়, এবং উহ! হইলেই ৪০৮৪৪ শওা। নিরওওরা (উদ 

থটল ভালভের পথ দিয় চিত্র_-৯১ (নিউকুম্ব কারবুরেটার) 
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মেন বা মুল জেট হুইতে গ্যাস লয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই গ্লো-রানিং জেটের 
কাধ্য বন্ধ হই যার । ২৫ মাইল গতিবেগ হইলে ভ্যাকুয়াম ক্রিয়ার দ্বার! 

অপরাপর সকল 

পথ বন্ধ ইয় এবং 

মেন জেট দ্বারাই 
£ জালানী সরবরাহ 
ত হয়। জালানীর 

সহিত নলের ঘর্ষণ, 

৮ এবং নলের লহ্ব 
চ ভ্যাকুরাম কাধ্যের 

সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রাখিয়া এই কাধ্য 
সাধিত হয়। অত- 

রি | _ এব ইহার সেটিংকে 
চিত্--৯২ (মোট সাইকেল কারবুরেটার) নড়ানো অন্ুচিৎ। 

নিক্ হইতেভ গা্যাস-স্োোভ্িত' কারবুহেরটার (700৮2 
01883602708 15৮৬) (ভ্রমবর্গ, 90০009০18 ) 2 

৩, 2 € টি 

এ £ 
জপ, ত1 900 

সাপ 

১। প্রধান গ্যাস 

বহির্গম ছিত্র 

২। গ্যাস বহির্গম 
ছিত্র। 

৩। বাধু প্রবেশ 
ছি । 

৪1 প্লো-রানিং 
টিউব (ইকনমাইজার) 

28. ৪ ৫ | মিটারিং জেট । 

২। পাম্প-্গেট চিত্র--৯৪ (ডাউন-্রাফ কারবুরেটাব) 



১৩৩ মোটির শিল্ষঞ্চ 

চিত্র-৯৩।৯৪ ই্রমবর্গ ডাউন-দ্রাফ.ট কারবুরেটায়ের কর্তিত নক্জা(68, 
& 2)দেখান হইয়াছে । এই কারবুয়েটারের পার্থক্য অপর কারবুরেটার হইতে 
এই যে, ইহা উর্দ যুখবী লাক্সান্, ইন্ডাকপান ব। ইনলেট ম্যানিফোন্ডের 
সহিত সংযুক্ত হয়, এবং ইহ! হইতে ইঞ্জিন বায়ু গিশ্রিত গ্যাস নিম্ন হইতে 
শোষণ করে। ইহার সুবিধা এইযে, মিশ্রিত ইন্ন গ্যাপ নির্শল বায়ু 
অপেক্ষা ভারী হওয়ায় ইঞ্জিনের শোষণে মাধ্যাকর্ষণ দ্বার। সহজেই ইন্ডাকসান 
পাইপের মধ্য দিয়! সিলিগারের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু নিয়ে বা পার্থে 

সংযুক্ত কারবুরেটারের মধ্যে, ইঠঞ্জনের শোধ ণে (বায়ু হালকা হওয়ায়) উহা! 
অধিক পরিমাণে প্রথমেই ধায়, এবং ইন্ধন-গ্যাস ভারী হওয়ার অল্প যায়, 
তাহাতে মিশ্রণ কিছুটা প্রভেদ হওয়া অনেক সময় গ্যান কম জোর হইয়! 

পড়ে, এবং তাহার জন্য অনেক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াও বিশেষ ম্ুবিধ। 

কর। যাঁয় না। সেই জন্য আধুনক কারবুরেটার সকল প্রায়ই নিয়দিক 
হইতে শোষণ প্রণালীতে গ্রস্তত হইতেছে । ইহার অন্ুবিধা এই যে, ইছার 
জেট বা! অপর কোন পেট্রোলবাহী অংশ দিয়! অধিক পেট্রোল অসময়ে 

ইন্ডাকদান পাইপের মধ্য দিয়। প্রবেশ করিলে, আগুন লাগিবার সম্তাবন। 

বেশী । সব সময় দেখিতে হইবে, জেট হইতে উপচাইয়! কোন সময় পেট্রোল 

অযথা ইন্ডাকসান পাইপে প্রবেশ না করে। সাধারণ নিয়-সংলঘ্লিত কার - 

বুরেটারের জেট লেভেল ঠিক ন। থাকিলে অর্থাৎ জেট হইতে পেট্রোল 
নির্গত হইয়া ইন্ডাকসান পাইপে না গিয়া বাযু প্রবেশ পথ দিয়। বাহিরে 
পড়িয়] উবিয়। ষাঁয়। নিম়্-সংঘুক্ত কারবুরেটার যুক্ত ইঞ্জিনে দেখা গিয়াছে, 
অসময় অগ্নি সংযোগে ব। ইন্লেট ভালভ আংশিক ব! সম্পূর্ণ খুলা থাকিলে 
কারবুরেটারের মধ্যে অগুন লাগে । 

মাকিন “নিউকুম্ব' কারবুরেটারের (কপ্তিত ঠি ত্র ৯১) উহার অংশাবলী 
দেখাঁন হুইয়াছে। কিভাবে উহাতে কারবুরেশন ক্রিয়। সাধিত হয় 
তাহাও উহ। হুইতে ভালরূপে বুঝ। যায় । ইহার গ্যাস মিশ্রণ প্রকোষ্টকে 
একজষ্ট গ্যাস দ্বারা উষ্ণ রাখার ব্যবস্থাও দেখান হুইয়াছে। 



০ম্মাটর শিক্ষক ১৩৩ 

মোটর সাইকেল কারবুরেটারের কত্তিত (৯২ নং চিত্র) নক্স। দেখিলেই 

উদ্ধার লকল অংশ বুঝা ধাইবে। হার ক্রিয়াও অপরাপর কারবুরেটারের 
স্যার । সেইজন্য উহার বিশেষ বর্ণন। নিশ্রয়োজন। 

কেরোসিন ঠৈল বাৰ- 
হাক্বোপযোগী ডবল-জেট 

যুক্ত কারবুরেটারের কর্তিত 
চিন্ত। প্রথম জেটটি হইতে 
পেট্রোল প্রবাহিত হইয়া 

এ. ইঞ্জিন চালু হয় এবং ইঞ্জিন 
গরম হইলেই তাপ-মিশ্রুণ 
প্রকোরষ্টকে তণ্ত করে, 
এবং কেরোসিন তৈলের 
কণা উহার মধ্যে প্রবেশ 
কবিলেই উত্তম জালানী 
গ্যাসে পরিণত হয়, এবং 
বাুব সঠিত উচিৎ অংশে 
মিলিত হইয়! ইঞ্জিনফে 
চালার। তখন পেট্রোল 

প্রবহমাণ জেটটি নিজে 
পৃ নিজেই বন্ধ হইয়া যাঁ। 

ও ভরাট টির টেক ৩ উর পূর্ববোলিখিত জেট সকল 

চিত্র_-৯৫ কেরসিন ব্য বহা'রক।রী কারবুরেটার ব্যবহার করিয়াও দেশ 
কাল ও খতু ভেদে কাঁরবুরেটারের দ্বার! প্রস্তুত গ্যাঁসকে ইঞ্জিনে প্রবেশ 
করাইবার পূর্বে ঈষং তগ্চ করিয! লইতে হয়। ত্রব্ধপ করার প্রয়োজন 
শীতপ্রধান দেশে ৰা শীতকালেই হইয়] থাকে, নতুব! ইঞ্জিন ষ্টার্ট করিতে 

বিশেষ কষ্ট হয়। এইরূপ গরম করার পদ্ধতি এ ইঞ্জিনেরই তাপে হয়। 
কখনও বা ইঞ্জিনের তপ্ত জল কারবুরেটারের ইন্ডাকসান পাইপের বাহির 
দিকে প্রবাহিত করাইয়] লাধিত হয়। কোন কোন স্থলে একজষ্ট পাইপের 



১৩৬ ০মাটর শিক্ষক 

পার্ববর্থী উষ্ণ বাঁযু, পাইপ সাহায্যে কারবুরেটারে লইয়। পেট্রল গ্য।সের 
1) 

স্দিপসপাসপস্পাা, 

চিত্র-৯৬ উষ্ণ জল দ্বারা গরম করার পদ্ধতি । 

সহিত মিশ্রিত করিয়। সাধিত হয়। এইকপ করার দিশেষ প্রয়োজন, 

যখন পেট্রোল, তবল অবস্থা হইতে গ্যাস অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার 

সত্বর অবস্থান্তর হওয়ায়, উহ্গার তণ্তত। অতিশয় কম কবিয়া দেয় এবং 

পার্থ বাযুরও অবস্থা এত শীতল হয়, যে উহার মাধার জলীয় বাম্প সকল 

তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং গ্যাসকে ভালভাবে প্রজ্বলিত হইতে দেয় না। 

উপরের চিত্রে কারবুরেটারকে গরম জল ঘার। উষ্ণ করিবার জন 

পাইপ সংযোগ সকল দেখান হইয়াছে । এই ইঞ্জিনে বেডিয়েটারেক জল 

সারকুলেটিং পাম্প দ্বারা চালিত পাইপ সকলকে কারবুরেটাব গ।রর সহিত 

রেডিয়েটারের সংযোগ করিতে হইলে ইউনিয়ন নিপল ও পাইপ দ্বারা 

সংযোগ কব। হয়। 

৯৭ নং চিত্রে দেখান হইয়]ছে, কি প্রকারে ও কোন কোন অংশের 

সহিত উষ্ণ-বামু বহন করিবার অবলগনগুলি সংলগ্ন হ্ইয়াছে। এই 

কারবুরেটার সাধারণ কারবুরেটারের ভ্তায়, কিন্ত জলঘ্বার! উষ্ণ করিবার 



€ঙাটর শিক্ষক ১৩৬ 

উপদেগা কারবুরেটার প্রথম হইতেই হিসাব কারয়া প্রস্তুত কর] হয়। 

চিত্র-৯৭ উষ্ণ বাষুব সাহায্যে শিলীকরণ 

বাষুর ্।র1 কারবুরেটারে শীতল ব।যু প্রবেশ করাইবারও বন্দোবস্ত থকে । 
'থাণ্ন্পো্ার্ট কন্টেিল :- ইঞ্জিনকে সত্বর প্রাথমিক গতিদান 

করিতে, ড্রাইভারের ব। কাহারও দ্বারা কারবুরেটারের বায়ু ও 
পেট্রোলের ভাগ বেশী করিয়া করিতে হয়। এই কার্য, “থার্দোষ্টার্ট নামক 
অবলম্বন দ্বার। হবয়ংক্রিয় ভাবে করা যাইতে পারে। এই অংশ থটল ব' 
কুঈক-্রাটার ভ।ল্ভের সর্হত সংযুক্ত হয়। ইহ! তাপদার! নিয়ন্ত্রিত, 
ও এক্ছরষ্ট-ম্যানিফোলন্ডের সঠিতই সংযুক্ত। এক্জই্ট ম্যানিফোল্ড যখন 
শীতল থাকে তখন উহা কারবুরেটারে মিশ্রণ পেট্রোলের ভাগ বেশী ও 
বাষুর ভাগ কম করিয়া! “রিচ-মিক্সচার” করিয়া ইঞ্জিনকে সত্বর চলনক্ষম 
করে, এবং গতি গ্রাঞ্ত হইলেই, এক্জট্ট-ম্যানিফোল্ড উষ্ণ হয় এবং থার্্মো- 
্টার্টের সংলগ্রিত থটল কুইক-্টার্টার তাল্ত যে অবস্থায় থাকিয়। উপযুক্ত 
মিশ্রণের সহায়ত। করে সেইরূপ অবস্থায় ফিরাইয়। আনে। তাপের প্রভাবে 

দ্রব্যের সঙ্কোচন ও প্রসারণেব সাহায্যে “বাযু-চোক' বা পেট্রোল ভাল্ভকে 
কম বেশী করাইয়া স্বয়ংক্রির হয়। 

“ক্যাট পট. (5156 59০) £-ষখন সহসা খ্যাব্সিলারেট কর 
যায়, তখন দেখা বায় যে, ইঞ্জিন সঙ্গে গঙ্গে প্রয়োজন মত ক্ষমতা উৎপাদন 



৯৩৭ মোট শিক্ষক 

করিতে বিলম্ব করে। ইহার কারণ হইতে পারে যে, মিশ্রণ গ্যাসে বানু 
অপেক্ষা অধিক ইন্ধনগ্যাস আছে, বা উহা ঠিক বিপরীত আছে, 
ইহা? সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যখন হঠাৎ ইন্ধনকে 
কারবুক্পেটারের জেটের উপর বা জেটে লওয়। যায়। মিশিং (1,0335108) 
বা ক্ষমতা উৎপাদনের বিল হইলে বুঝা যায় যেগ্যাস মিশ্রণে বায়ুর ভাগ 
অধিক হইয়াছে । যদি দেখা যায় যে ঠাৎ ইঞ্জিনের গতি অতি ভ্রত হয়, 
এবং উহ্থার চলন ভারী মনে হয় তখন বুঝিতে হইবে যে গ্যাসের মিশ্রণে 
ইন্ধনের ভাগ অধিক হইতেছে। যখন ইঞ্জিন ঠিক চলে তখন বুঝিতে €ছইবে 
গাস মিশ্রণের ভাগ ঠিক আছে, এবং এক্সিলারেটারকে ক্ুম-গরতিতে 
বাড়াইতে বা কমাইতে হইবে | 

“7০ 9১০৮৮ (জ্তানীয় গ্যাস তগ্ত করণ প্রণালী) ১ 
০ ইগা প্রথমে মাফিন 

ইঞ্জিনে বাবহাত হষ্টমাছে | 
খ্খানে সাধাবণতঃ উচ্চ 
তাপাবস্থায় প্রজ্জছরলনোপ- 

যোগী ইন্ধন বাবহৃত হুইয়। 
থাকে তাতে ইহাব ব্যব- 

ভাব অধিক ঠয়। আজ- 
কাল সকল দেশের ইঞ্জিনে 

এইরাপ পদ্ধতিব প্রচলন 

হইযাঁছে। ইহাতে ইন্- 
ডাক্পান মানিফোল্ডের 
সহিত এক্জষ্ট পাইপের 

চিত্র৯৮ স্থিতিব ব্যবস্থ। এই যে, 
বায়ু পরিশোধক ও “হটুষ্পট' একত্র ইঞ্জিন চলিতে থাকিলে 

চিত্রে দেখান হইযাছে। ভাউন-ড্রাফট এক্জই্ট পাইপ উষ্ণ হই! 
কারবুরেটাবও ইঠার সহিত সংযুক্ত তাহার উঞ্ণতা কতকটা' 
আছে ; এই প্রকার বাযুপবিশোধকে ইন্লেট-ম্য।নিফোল্ডের 
'গাচ-তৈলকে” ফিপ্টীবর্ূপে ব্যবঞ্কার  বহির্গাত্রে দিয়া ইন্লেট- 
করে। ম্যানিফোল্ডের মধ্যে 



'বসাটযা 'শিকঞ্ক ৯৩৮" 

'বাহিত মিশ্রণ গ্যাসকে উফ কয়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে ইন্ধান- 
গ্যাসের কণ! উষ্ণতা প্রাপ্ত না হইলে পূর্ণ গ্যাসে রূপান্তরিত হয় ন। এই 
উপায়ে দেখ। গিয়াছে যে কারবুরেটারে মিশ্রিত গ্যাসকে ইন্লেট ম্যানি- 
ফোল্ডের মধ্যে বদি ঈষৎ উষ্ণ করা যায়, তবে সম্পূর্ণ গাণসাবস্থা প্রা্ড হয়। 
আবার দেখ! গিয়াছে যে মদ্দি পীগ্যাস অধিক উঞ্ণ হয় তবে তাহার 
আয়তন বৃদ্ধি হেতু সিলিগারের মধ্যে অধিক পরিমাণ গ্যান প্রবেশের স্থান 
সঙ্চলান হয় না, তাহার ফলে ইঞ্জিনের ক্ষমতার হ্রাস হয়। এই লব 
বিষয়ে চিন্তা করিয়া ইঞ্জিনিয়ারগণ বামু মিশ্রিত ইন্ধন যাহাতে সম্পূর্ণরূপে 
গ্যাপাবস্থায় আসে এবং অধিক বৃদ্ধিও নাহয় তাহার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। পুরাঁকালে কারবুরেটারে মিশানো মিশ্রণ গ্যাসকে 
ঠাগডার স্ময় গরম করিবার জন্য উহার ইন্লেট পাইপের বহির্ভাগে গরম 
বায়ু বা জলের আবরণের ব্যবস্থা হইত । গরম জল ইঞ্জিন কুলিং জ্যাকেট 
হইতে পাইপ দ্বার1 সংযোগ করিয়া কারধ্যসিদ্ধি করিত। কেহ বা এক্জষ 
পাইপের উষ্ণ গ্যাসের অংশ ইন্ডাক্সান পাইপের বহিপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করাইয়। কাধ্যপিদ্ধি করিত। আধুনিক ইঞ্জিন “হট-স্পট' প্রণালী ব 
একজই্ট পাইপ হইতে সংযোগ করিয়। একজইট গাঠীাসের অংশ পাইপ দ্বার 
লইয়।, ইন্লেট পাইপের মধ্য দিয়া ত্র পাইপকে চালাইয়1 কাধ্যসিন্ধি 
কবেন। প্রয়োজনীয় উষ্ণত। উহার দ্বার পাঁওয়। যার এবং ইন্ধন ঠিসাৰে 
এঁ উষ্ণতার পরিম1ণ কম বেশী করিবারও ব্যবস্থা রাঁধ। হয়। 

'বাস্থুপরিত্শোধকণ? (427 ০1520৩£) ঠ্বয়ংচল যানের ইঞ্জি- 
নের কারবুরেটার সাধারণতঃ ধুলি কণ! মেশানো! বাযুস্তর হইতে বায়ু লইয়া 
জলনোপযোগী গ্যাস প্রস্তুত করিয়! কার্ধ্য করে, অতএব দেখ। যাঁয় ষে 

মিশ্র গাসের সহিত ধুলি ও বালি প্রভৃতি 
থাক]য় উহ! ইঞ্জিনে প্রবেশ করিয়। সিলিগারের 
গাত্র, পিষ্টন ও পিষ্টন রিং সকলকে অযথ। ক্ষয় 
করে, এবং ভালভ-ষ্টেম ও উহার গাইড 
সকলকে ক্ষয় করিয়া উহার মধ্য দিয়া অযথা 
বায়ু প্রবেশের পথ করে। তাহার ফলে ইপ্রিনে 
যথাযথ কাঁধ্য করিবার ব্যাথাৎ ঘটে। 



৯১৩৯ ঢেমাটির শিল্পার 
আধুনা ০. 8, যুদ্ধ বিভাগ পক্িক্রুত বায়ু এবং জপরিশ্রুত যায 

চিত্র--১০০ 

মেশানো গ্যাস, লবীর ইঞ্জিনে ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন । দেখ 
গিয়াছে যে পরিশ্রত বায়ু মেশানো গ্যামে ইঞ্জিনের সিলিগার ও পিষ্টন 
যে পরিমাণ ক্ষয় হয়, অপরিশ্রুত বায়ু মেশানো গ্যাসে তাহার নয় গুণ অধিক 

এবং আরে! দেখ] গিয্লাছে যে প্ষষ্টন চারি গুণ ক্ষয় হলে পিষ্টন রিং দশ 
গুণ ক্ষয় হয়। ইহার প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তত বাঁযু 
পরিশোধকের আবিষ্কার হইয়াছে । যথা £--৯। ধুলি মেশানো বাযুকে ঘুর্ধন 
গতির দ্বার। ধুলি অপসারণ,» ২। ফেপ্ট জাতীয় দ্রব্যাঁদির দ্বার! ছশকিয়া 
ধুলি অপসারণ, ৩। বাযুগতির আকম্মিক দিক পরিবর্তন করিয়া, ৪ । 
কোন পাত্রের মধ্যে তৈল ব। অপর কোন প্রকার গাঢ় তরল পদার্থ রাখিয়া 
যাহাতে উহার দ্বারা ধুলা মেশানো বাষুর ধুলি কণা উহার মধ্য দিয় বায়ু 
চলিবার কালে উহাতে আটকাইয়। যায়। ঘুর্ণায়মাগ পাখার দ্বার] বায়, 
হইতে ধুলিকণা! অপদারণও হইতে পারে, কিন্তু ওই প্রণালীতে গতিশীল 
অংশ থাকায় তাহার ক্ষয় হইলে, উহ! অনেক সময় বিশেষ কার্যকরী 
হয় না। কোন কোন ট্রা্টর মুল-নঞ্চালকের বায়ু পরিশ্রুত ক্রিয়া জলের 



বট স্দিক্ষক ১৪০ 

হধ্য দিয়! বাঁয়ুকে লইয়া অপসারণ কার্য করাইয়া লওয়! হয়। “লিমন” বানু, 
পরিশোধক সেন্ট, ফিউগাল প্রপালীতে প্রস্তত। জেনারেল মোঁটরের বায়ু 
পরিশোথক ১**নং চিত্রে দেওয়! হইয়াছে, উছ। দেখিলে বুঝা যাইবে ফি 
প্রকারে পরিশোধন কার্দ্য হইতেছে । ১। তীর চিন্তে দৃষ্ট হয় যে বারুকে 
চোষ মধ্যে ঘূর্ণন গতিতে পরিণভ করা হইয়াছে, ২। ইহার ঘ্বার। কঠিন 
পদ!র্থকে বহিরাংশে ঠেলিয়। দিতেছে, তাহার পর ট্যানজেনন্তাল্ (0:8718০1- 
891) ছিদ্র সকল দিয়! চ[লানো হইপ্নাছে, যেমন ৪ চি-হ্ধ লক্ষিত হইয়াছে । 
কোন কোন ক্ষেত্রে ধুলিবারক আধারও উহার সহিত সংযুক্ত থাকে। 
এখন পরিশ্রুত বায়, ৫ চিহ্ন(কিত পথ চালিত হইয়া পাইপ দ্বারা (৬ চিহ্ন) 
পথে কারবুরেটায়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তত হুইয়াছে। ৯৮নং চিত্রে একটা 
বায়ু পরিশোধক ডাউন-দ্রাফট. কারবুরেটারের সহিত সংযুক্ত হইয়] 
মূল-সঞ্চালকে ব্যবহা'র হইয়াছে। ৯৯নং চিত্রে বার, শোধক ও পাইলেলার । 

সপার-চার্জীার (5৩7 0788০2) £-১ বায়, প্রবে শ পথ, 
২। শোষণ, ৩। চাপযুক্ত মিশ্রিত গ্যাপ (৫-১০পাঃ ইঞ্চ্প্রিতি) ৪। কারবুরে- 
টার, ৫€। হুপার চার্জার ব।ক্োয়ারঃ চিজ ১০১এ দেখান হইয়াছে 
কি প্রণালীতে গ্যাসে চাপ প্রদান করিয়। অধিক পরিমাণে গ্যাস 
সিলিগারের মধ্যে প্রবেশ করান হইতেছে । 

টু 
(তে ৯ 9০৮ শর 

স্থপাঁর চাজ্জিং বা অধিক জালানী গ্যাস মুল-স্ঞালকের মধ্যে জোর 

করিয়া প্রবেশ করানকে সুপার চার্জিং বলে। সাধারণ উপায়ে সিলিগারের 



১৪৯ মোটর শিক্ষক 

মধ্যে জালানী গ্যঙে চাঁপ, চাপ-পার্থক্য হেতু হুইয়ী। থাকে। ইন্ডাকসান্ 
পাইপের মধ্যে পিষ্টনের স্থানচাতির জন্য চাপ কম হইলেই বাছিরেয় বার, 
চাপে (খাহা বর্গ ইঞ্চি গ্রতি ১৪*৭ পাঃ) জালানী গ্ঠাসকে সিলিগায়ের 
মধ্যে শোষণ করে, কন্ধ দেখা যায় যে ইহাতে সিলিগারেয় গহ্বরের সম্পূর্ণ 
ঘন-পরিমাপ গ্যাসে ভত্বি তয় না। সিলিগারকে ২প্পূর্ণরূপে গ্যাস দ্বারা পূর্ণ 
করিতে হইলে কোন যাস্ত্রিক চাঁপের হবার করা সম্ভবপর হয়, ইহ করিতে 
হইলে গ্যাসকে একটা ক্লোয়ার ছারা চাপ দিলে ও ইন্লেট ভাল্ভ খুলা থাঁকি- 
লে চাপঘুক্ত জাঙলানী গ্যাস গিলিগারটাকে সম্পূর্ণ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। 
এইরূপ যঙ্্র কারবুষেটারের বাঁ গ্রবেশের পথের দিকে নতুবা কারবুরেটারের 
ও ইন্ডাকৃদান পাইপের মধ্যে স্থাপিত হয়। পরবর্তী গ্রণালীই অধিক ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হয়। বায়ু প্রবেশের পথের দিকে উহাকে স্থাপন করিতে হইলে, 
আরে অনেক প্রকার মিশ্রণের ভাগ ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, 
এবং কাধ্যটা ক্রমশঃ জটিল হুইয়! পড়ে। এই প্রণালীতে লাঁধারণ ইঞ্জিন 
হইতে অধিক অশ্ব-শক্কি পাওয়। যাইতে পারে, কিন্তু উপ্লিনের গঠন মজবৃত্ত 
ন। হইলে ইঞ্জিনের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কেননা ইহার দ্বারা অধিক শত্কি 
লইতে হইলে অনুরূপ ক্রিয়াশীল করিয়া প্রস্থত করিতে হয়। ইপ্রিনকে 
অধিক শক্তি প্রস্তত করিতে হইলে ইঞ্জিনটা অধিক উষ্ণ হইবারও সম্ভাবনা 
এবং তাহার নিরাময়েরও ব্যবস্থার প্রয়োজন) ইহা! সত্য যে ইঞ্জিনের 
ক্ষমত! বৃদ্ধি হইলে তাঁহার চলনও সুন্দর হয় । 

চিত্র-১*১ সুপার চার্জার “রুট টাইপ” যাহাতে দুই সারিতে চটী পাখা 
থাকে, এবং ইহা মূল-সঞ্চলকের গতির দ্বারা চালিত হয়। ইহা 
ব্যতীত, “কজেটি', পাওয়ার প্লাস মেণ্টিক' ইত্যাদি ইউরোপীয়ান দেশে 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাকিনে “মস্» বাবহত হয়। ইহ। সে্ট- 
ফিউগাল টাইপ। উপরোক্ত হুপার-চার্জার সকল সর্ববসময়ে মুল'স- 
লকের সহিত গিয়াঁরে সংযুক্ত থাকে, কিন্তু “মাসে ডিম্*বেঞ্জের' মুল পদ্ধতি 
এই, ইহা! এ]াক্সিলাকেটারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয্া চালিত হয়, এবং যখন 
এ)াক্সিলারেটার প্যাডালকে অধিক" ক্ষমণ। পাইবার জন্ত সম্পূর্ণ চাপা হয় 
| তখন এই সুপার চার্জার কার্ধ্য করে, কারণ সেই সময় অতিরিক্ত গ্যান 
ক্ষমতা ছছট্টির জন্ত ওস্্তের প্রয়োজন হয়। ইহাতে দেখা যায়বে 
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ানর্থক ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হুর না। যানের বেগবীন গতি 
[কিতা পাধাড়ে চড়িবার লময় ইহার প্রয়োজন হয় মাত্র 
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ভালহের গতির সহিত পিষ্টনের গতির সামগ্রস্ত বজায় রাখিতে ও 
প্রতিটি ক্রিয়াচত্র সম্পন্ন করিতে জ্রযান্ব-নাফটুকে ৭২** ঘুরিতে হয়, 
ক্রিচক্রে ইন্লেট ও একজট্ট ভালভের ক্যামদ্ধয়কে ৩৬** অতিক্রম করিতে 
হয়। ক্র্যা্কনাফটের ৭২*এর লহিত ক্যামপাফ.টের ৩৬*'এর স্ব 
কাখিতে উছাদের সংযোঁজক পিনিয়নদ্বয়ের ১১২ রেসিও হইয়1 থাঁকে 
ক্যামদাফট অর্ধগ্রতিতে থুবায়, উহাকে হাক.টাইম (2216 00৩) সাফ -ট 
বলে। 

চারি লিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনব একজোট! ক্র্যাঙ্কপিনেব ব্যবধান অপর 
জোড়া পিন হইতে ১৮০*। ক্র্যাঙ্ক-সাঁফউ ঘুরিবাঁর কলে প্রথম ঘোড়ার 
একটা যদি সাঁক-দাঁন ফ্রক হয়, অপবটা ফায়ারিং ট্রোক হইবে। এবং দ্বিতীয় 
জোড়ার মধ্যে একটা কল্প্রেদান ও অপরটী একজট্ট গ্রোক হইবে। উপরোক্ত 
ফ্রোকগুলি সম্পাদিত হওয়ার বাবস্থা কমের 'কৌনিক' অবস্থানের উপর 
নির্ভর করে ; ও ভালতথয় তাহার দ্বাবাই নিয়স্ত্রিত হয়। ছয় সিলিগা যুক্ত 
ইঞ্জিনের জ্র্যাক্ক-পিনের “কৌনিক' ঢরত্ব ১২০*। ছুইটি করির়। ক্র্যান্কপিন 
একত্রে কার্ধা করে, অত এব ছৃই্টী করিয়। পিষ্টন পিলিগাঁয়ের মধ্যে একত্রে 
উপন্বে উঠে ও শিগে নামে । যে পিষ্টননয় নিচে নামিতে থাকে তাহ।দের 
মধো একটী হয় সাঁকৃমান নতুবা! ফায়ারিং ও এন্সপাননান, আর ছুইটা 
যাহার উপরে উঠিতে থাকে তাহাদের মাধ্য হয় একটী কল্প্রেসান নতুন! 
একজই প্রৌক হইবে। ছয় সিন্দগু'রবুক্ত ইঞ্জিন ড্রাঞ্চসাঁকটে টর্ক 
১২ অন্তর হয়, ইছাদেরও “কার্ধযক্রম' কাযাম সকলের অবস্থানের ব্যবন্থ! 
অনুযায়ী হইয়া থাকে । আট সিলিগারযুক্ত ইঞ্জিন ছুইটা চারি-সিলিগারযুক্ত 
ইঞ্জিনের স্থায় ও বার-সিলিগারধুক্ত ইঞ্জিন দুইটা ছয়-সিলিগারযুক্ত ইঞ্জিনের 
সয় কার্ধ্য করে। যোল-সিলিগারহুক্ত ইঞ্জিন চারিটি চার-পিলিগাঁরধুক্ত 
ইঞ্জিনের স্তায় ফাধ্য করে। ইঞ্জিন সকলের শড়ি উৎপাদন ক্ষমতা, উহাদের 
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সিপিগাঁরেক় মধ্যে গ্যাস ধারণ স্থানের উপর নির্ভর করে। সহঝে বুষিবা ক 
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ল $-- 
৭০1. 6€78106, 

18. ৫27 67310 ৫1 বা) ০), 
মদ পক পার 

39০, 1০070, 28৫, 
০ 

৯৪ "35 
58৫০, 

টা 2. | তি 1 £% 0০170. 9৫ 

55 
্ ঞ& ডি 

71718 01451 :-1-3-4-2 ন1106 01৫61: 12, 

6 (০7. €08176, 

| 15 127৫ ০) 21 ০740 ০7150) ০716৮ ০ 

সপ 

্ 5110. 1 21515৮51097 540. 1 81৩ | এখানে 

র্ চির 1177 54৫ -নাক্সান 
০ 100111১.] 6৮: 586, 18751001710 1 £৮ 

| ০০77. কন্প্রেমান 
এ 

হু 611৪ | 54০, ০০110] 6৯৮, হও 59০. | 811৬"ফায়ারিং 

2177 শি 6৮৮. একজট 
5 | ৪৮ ০০ নিউ 1 54০. 1 6৮৫ 9 

71176 01061" :77175-3-62+4 

আমর! জানি কপ্ডেসান ট্রোকের পেষেই অগ্িশ্ফুলিঙ্গ কপেপ্রন্ড দে প্রয়োগ 
করিলেই গাস বিক্ষারণ ক্রিয়। সাধিত হয়। ম্পার্ক-প্ল।াগ সাহাধ্ে নিয়ন্ত্রিত. 
সময়ে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সরবরাহ কর! হয়। মা!গনটে| বা ডি 8বিউটার 
হইতে থে হাই- টেনসান্ তারগুলি শ্লাগাইতে হয় তাঁহ। সিলিগাবের ফ্বায়ারিং-. 
ক্রম (৮1706 ০1৩) ভালভ-ট্যাপেট লক্ষ্য করিয় সংযোগ করিলে আর 
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ফোন সন্দেহ থাকে না। সাধারণতঃ পিজিগারের সংখ্য। ও অবস্থান 
ছিদাবে চাক্সি সিলিগারযুক ইঞ্জিনের “স্ফুলিঙ্গ প্রদান ক্রম'--১-২-৫-৩ ও 
১৩-৪-২ | ছয় দিলিগারযুক ইঞ্জিনের 'শ্ফুলিল দান ক্রম” ১-৪-২-৬- 
“৫ ও ১-৫-৩৬২-৪ আটসিলিগার ইঞ্জিনের শ্ফুলিজ দান করুম” 
কাবস্থায় স্থিত ইঞ্জিনে দঃ-১, বাঠ৪, দঃ-৩, বাঃ২? দঃ-৪, বাঃ-১, দঃ-৩, 
বা:৪ | এক লাইনে স্থিত আট সিলিগারযুক্ত ইজিনের আরো অনেক প্রকার 
'আগি সংযোগ ক্রম'ও হইতে পারে। বথ। £৮- ১-৫-৩-৭-৪-৮-২-৬। 
১৫৩৬৪ ৬াইশখ | 1১৮৫০২৮৭-৪-৮৩-৬ | ১০৫২০৬৪৮০৩৭ | 

১-৮-৩-৬-৪-৫-২-৬ প্রভৃতি । অন্ত গ্রকার (৮, টাইপ) ইজিন £- দক্ষিণে, 
১-৭-৩-৫, বামে £ ৪-২-৬-৮। বার সিলিগা রধুক্ষ (৮ টাইপ) দক্ষিণ ব্লক, 
৮-১২-৪-১*-৬*২। বাম রক, ১-৫-৯-৩-৯১-৭। যোল সিলিগারবুক্ত 
(৮ টাইপ) ইঞ্জিনে £ ছুইটি আট সিলিগারযুক্ত ইঞ্জিন "৮ অবস্থায় থাকে 
ও কাধ্য করে, তাহার “ফায়ারিংক্রম নিয়লিখিত রূপ যথা ;-_ 

বাম ২-৪-৬-৮-১-১২-১৫-১৬ 
ইঞ্জিনর সপুখ দিক 

দক্ষিণ ১-৩-৫-৭-৯০১১-১৩-১৫ 
শ্ফিলিজ ভ্রেমণ ১-৮-৯-১৪-৩-৬-১১২-১৫-১০-৭-৪০১৩-১২-৫-১৬। 

ইহা “ক্যাডিল্যাফ'* যোল লিলিগু রধুক্ত ইঞ্জিনের “ন্ফুলিঙ্গ দান ক্রম" 
ইহা ব্যতীতও অস্ঠান্ত মেকারের ষোল সিলিগুারযুক্ত ইঞ্জিনের 'শ্ফুলিজ দান 
ক্রম” অন্ত গ্রকারও হইতে পারে। 

কম্প্রেসান-ইগনিসান ব। ডিঠ্লে ইঞ্জিনের উচ্চ কম্প্রেমান হেতু অগ্নি 
ন্ষুলিঙ্গ দানের প্রয়োজন হয় না, বায়ুকে সম্পূর্ণ কপ্প্রেদ করার পর উহাতে 
ইন্ধন-তৈল “প্র” অবস্থায় ইনজেউ কর! হয়, তাহাতেই উহা পড়িয়া ক্ষমতা 
উৎপাদন করে। এই ইঞ্জিণে স্ার্ক-ল্লীগ স্থলে তৈল ইন্ডেক্টার ভালভ 
এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরঞ্জামের পরিবর্তে উচ্চ চাঁপে ইন্ধন তৈল 
সরবরাহকারী পাম্প বাবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিটা পিলিগারের জস্ত 
একটা করিয়! পাম্প ও একটি করিয়। ইন্জেক্টার 'নঙল' থাকে । উহার! 
ফায়ারিং অর্ভার ব “ক্রম” অনুযায়ী কাঁধ্য করে। 
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অঢটা-সাইঢেকেল প্রণালীতে কার্ষাকরি ইঞ্জিনের 
গযাঢেস অগ্নি সংযোগ ব্যবস্থা! ৪ এই প্রণাপীতে কাধাকরি 
ইঞ্জিনের গ্যাস গ্রজ্জলনে অগ্নি সংযোগের প্রয়োজন । কারণ ইদ্ধন-গাঁসকে 
চাঁপিলে উহা তপ্ত হয় এবং যত অধিক চাপা যায় সেই অনুপাতে উহার 
তপ্ততাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এমন একটী অবস্থা অ।সিতে পারে যখন এ 
গ্যাস, চাপাধিক্য বশতঃ এমন তপ্ত হয় যে বিনা আগ্প »ংযোগে উচা ম্বয়ংই 
বিক্ষ।বিত ( 3০161878110 ) হয় । কিন্তু এরূপ তাপাঁবস্থ। যদি পিষ্টনটা 
সিলিগারের মধ্যে ষ্পূর্ণ ভরে গ্রবেশ করিবার পুর্ববেই ঘটে তখন এ 
গ্যাস বিক্ষারণে পিষ্টনটি ক্র্যাঙ্ক-পিন দ্বার যে ধিক হইতে আমিতেছিল 
সেই দিকেই ফিরাইয়৷ দিবে অর্থাৎ ক্রাযাঙ্ক-ুর্ণন গতির বিপরাত দিকে 
হইবে । এইবপ অবস্থাকে 'শ্রি-ইগ.নিসন+ (00-২978092) ব। সময়ের 
পূর্বের গ্যান বিক্ষারণ বলে। গ্য।স প্রজ্জলনের “কাল? :£0)০) পিষ্টন, 
গিলিগ্ারের সম্পূর্ণ ভিতর সীমায় (1.0.0. ০: 1190.)1 অগ্নি ক্ফুলিজ 
দান ব্যতীত শ্বয়ং প্রজ্জলনক্রিয়! নান কাঁরণ বশতঃ সম্ভবপর নয় । অত- 
এব ইন্ধন গ্যাপকে সিলিগুারের মূধা এমন চাপ প্রয়োগ করিতে হষ্টবে 
যাহাতে অগ্নি ক্ুলিহদান ব্যতীত কোন প্রকারে উহা স্বয়ং 'গ্রজ্ছলিত 
হইতে ন। পারে। ইঠা ইঞ্জিনের কন্প্রেলান-রে সিওর ও হন্ধনের গুণা গুণের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক সময় সিলিগার মধাস্থিত গ্াঁসকে বিক্ষারিত 
করিতে হইলে উহাতে অগ্নি ক্ফুলি্দানের প্রয়োজন, নেই কাধ্য অধুনা 
বৈছ্যৃতিক স্ফুলি্গ প্রদান দ্বারা করাহয়। এইপপ বৈছু,তিক স্ফালক্ 
উৎপাদন ও যথাসময়ে প্রদান কাঁধ্য বিভিন্ন নৈছ্যাতক অবলঘণ দ্বারা করা 
হয়। বৈঘ্যতিক ক্ষলিঙ্গ ছুই প্রণালীতে প্রস্তত হহত পারে বথা ;-- 

১। বিদ্যুৎ গ্রণাহ পথ বিচ্ষেদ করিয়া! (8:84 51১2110। 
২। বিচ্ছিন্ন পথকে বিদ্যুৎ বাহ উল্লজ্ঘন দ্ব।র। (15191) 31১81 )। 

৭ মৌ_-১৭ 
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আধুনিক “অটো-সাইকেল' প্রণালীর ইঞ্জিনের গ্যাসে অগধি সংযোগ, 
প্রবহমণণ বিহাৎ হারাই হইয়। থাকে । এ প্রবাহ, “ডাইনামে।' নামক বিছবযাৎ 
প্রস্তুতকারক অবলম্বন উক্ত ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হইয়া! বিছ্বাৎ প্রপ্ঠুত করে, 
তাঙ্কার ্বার। যানের “বৈছ্যাতিক পসেকেতুরী ব্যাটারীকে চার্জ করা হয়, 

এবং প্রয়োজনবোধে উহা! হইতে বৈছ্যাতিক প্রবাহ লইয়া! উহ! সবাসরি, 
আল। আল। ও, বৈছ্যতিক-মেটর দ্বার ইঞ্জিনকে প্রাথমিক গতিদান 
করিতে, ধানের মধ্যে বৈছ্যাতিক পারা, হিটার, উইগুক্রিণ ওয়াইপার 
চালাইতে সরাসরি ব্যবহৃত হয়। কিন্ত ইঞ্জিনের ইন্ধন গ্যাসে অনিসংযে।গ 
ক্রিয়ায়, উহাকে বিভিন্ন উপায় অবলঘনের দ্বার! রূপান্তরিত করিয়া 
'আগ্সিন্ফুলিক্স উৎপাদনে উপযোগী কর] হয়। 

বিদ্যুৎ প্রবাহ ধন্্প £--যে সকগ বস্তর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরল 
ভাঁবে প্রবাঞ্ত হয় তাছাদের বিদ্যুৎ পরিচালক ব! “কগাই্টার' (0:০99০- 
€০7) বলে, যেমন রৌপ্য, তা, অস্ান্ঠ ধাতু গ্রভৃতি। যেসকল বস্তর 
মাধ্যমে বিদ্যৎ তত সরলভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না তাহাদের 
আংশিক বিছ্যুৎ-চালক বা “অর্ধ-কগাক্টার” (90:91-০000001) বলে 
যেমন $- শরীর, তুলা, কাট, মার্বেল প্রস্তর, কাগজ গ্রভৃতি। যে সকল 
বস্তর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হইতে পারেন। তাহাদের বিছাত্প্রবাহ 
পরোধক বা 'ননকগ্াক্টার' বা ইন্সলেটার (007-0000000%07 ০01 80307 

1800) বলে যেমন £-- তৈল, চিনামাটী, পশম, রেশম, রজন, রবার, 
গাল।, ইবনাইট, প্যারাফিন, কাচ, কোর়ার্ডস, বায়ু প্রভৃতি । যর্দিও 
নন্-কণ্তাক্টারগুলির মাধ্যমে বিদ্যযৎশক্তি প্রবাহিত হইতে পারে না তথাপি 
প্রধল বিছ্বাৎ-চাপে কেহ কেহবা অর্ধ-প্রবাহকের স্টায় কার্ধ্য করে, এমন 
অবস্থায় বোধককে গা, স্থল বা অধিক পুরু করিলে বিদ্যুৎ প্রব।হ রোধ 
করা যায় । "অভ্র একটা উত্তম রোধক, ইহাকে অনেক ন্ষেত্রে অন্থান্ঠ 
প্রকার রোধকের সহিত মিশাইয়! নান! প্রকারে রোধ-কার্যোপযোগী কর! 
হয়, যেমন 7--"মাইকানাঁইট-প্লেট, মাইকানাইট-কাগঞ্জ, মাইকানাইট- 
কাপড় প্রভৃতি । “মাইক” বা অভ্র উচ্চ-তাপ হা করে। ভক্কানাইজড. 
ইত্ডিয়। রবার নুর রোধক কিন্তু উচ্চ তাপাবস্থায় তত উপযোগী নয়। 
চিনামাটী বা পোগিলেন উচ্চ-চাপ রোধক, ইহাকে কাচের আবরণ(০০৪০:১৪) 
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দিয়! মন্থণ করা হয় যাহাতে কোনরূপ বিছ্যাৎ-প্রবাহ উহার গাঁজে বহিতে 
না পান়ে। প্লেট (314), 'বিটুমেন। (84525), ভক্কানাইপভ- 
ফাঁইধার,” তৈলাক্ত-মসলিন প্রভাতি বিভিন্ন কার্ধেয বিছ্যুৎ-রোধক রূপে 
ব্যধন্ৃত হয় । বাযুকে যেমন একস্থান হইতে অন্তত সরাইতে, উহাদের 
মধ্যে চাপ-পার্থক্য (32539506 015৩75০০) প্রয়োজন, সেইরূপ বিছ্যুৎকে 
গতিদদান করিতে বৈছ্যুতিক-চাঁপ-পার্থকোর প্রায়ান। অনেক ক্ষেত্রে 
বৈদ্যাতিক চাপ-পার্থক্য এত অধিক যে অর্ধকগাক্টারও প্রায় প্রবাহকের 
সর কার্যকরে । টৈতাতিক চাঁপ-পার্থকাকে 'ভোপ্ট” দ্বারা মাপা হয় । 
নিমলিখিত রোধক সফল '**১ ইঞ্চি পুরু হইলে, তালিকা লিখিত চাপে 
উহ।দের মধ্য দিয়া বিভ্ুৎ প্রবাহিত হইবে বথা ১-- 

মাইকানাইট-প্লেট-- ১০১২ ভোপ্ট তৈলাক্ত এরাসবেষ্টস-- ৩২০ ভোল্ট 
₹ কাগজ- ৪৬৭ » লাল ফাইবার__ ৩০৭ % 
এ কাপড়” ৪০৯ », সাদা ব্রিষ্টল বোড-- ২০৪ », 

তৈলাক্ত মমলিন-- ৩৫৫ », কালো-ফাইবার- ১০১ ৯ 

টবছ্যতিক শি সঞ্চয় বা কন্ঢভন্সার (০০৮. 
02560 :_যদি ছুইটী ধাতু-পাত পরস্পর হইতে এবং অপর বিছাৎ বাহক 
পদ্দার্থ হইতে ইন্স্থলেট অর্থাৎ পৃথকভাবে পাশাপাশি রাখ হয়, 
এবং একটি পাতের সহিত উৎপাদকের পজেটিভ, বিহ্বাৎ তার সংযোগ 
কর! যায়, তবে যে পর্যন্ত এ উৎপাদ্কের চাপের সহিত সমতা না হয়, 
৫3 2 স. ততক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহ এ পাতটাভে 

টন আসিতে থাকিৰে এবং উহার পার্স্থিত 

অপর ইন্মূলেটেড পাতটাতে বিদ্যুৎ্শক্তি সঞ্চার করিবে । এই দ্বিতীয় 
পাঁতটীতে পূর্বোক্ত পাতটার নিকটবর্তী সম্ুখ গাত্রে নেগেটিভ বিহ্যুৎ 
শক্তি, এবং বিপরীত গাত্রে অর্থাৎ দুরস্থিত গাত্রে (চিত্র ১৯২, ১০৩ ) 

সি পজেটিভ বিছ্যাৎশক্তির সঞ্চার হয়। 
€9 নেগেটিভ শক্তিযুক্ত গাত্র, উৎপাত 

চি্র--১০৩ পজেটিভ শততিবুক্ত গা অপেক্ষা 
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রা পব্জেটিত পাঁতের নিকট থাকার & পজেটিভ পাতের চাপ হাল 
করে। অতএব পজেটিভ পাত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক 
যন্ত্র হইতে আরে! অনেকটা! পলেটিভ বৈছ্যাতিক শক্তি 
লইতে সক্ষম হয়। যদ্দি শেষোক্ত অর্থাৎ যাহাতে ইনডাকৃ- 
সানের ত্বার। বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হুইয়াছিল, সেই পাতটা 
এ বিছ্যং-উৎপাদক যন্ত্রের নেগেটিভের সহিত সংযোগ কর। 

্ যাঁর, (চিত্র ১৯৪) তবে এ পাতটীর দুবস্থিত গাত্রের পজেটিভ 
চিন্র--১০৪ বিদ্যুৎ নির্গত হইয়া যাওয়ায় নেগেটিভ গাত্রের বিছ্ুৎ 
পজেটিভ পাতটীর চাপ অধিক 
পরিষাণে হাস কবে, এবং এ 
পজেটিভ পাতটার চাপ হাস 
হতে এ পাত বিহ্যৎ উৎপাদক 

বস্ত্র হইতে আরে! অধিক বিত্্যৎ 
শক্তি সঞ্চয় করিতে ( চিত্র-১*৫) 
কৃতকার্ধয হয় (চিত্র১*৬) এইরূপে 

শক্তিসঞ্চয়কাণী অবশম্বনটিকে 
কনাডন্সার বলে । এবং এই ধাতু 
পাতগুলিকে উক্ত কন্ডেন্সাবের 44 

কোটিং (0:০2/108£) এবং পাতছুইটির এ মধ্যবর্তী ইন্নুণেটিং পদার্থকে 

( চিত্র ৮৬-৮৭ ) 'ডাই-ইলেক্টি,ক* (৭:-০1০০০০) বলে। 
গভিশ্গীল বিছু) (0ঃঃহাওা €16011101) ইহার তিনটি 

বিভাগ যথা ১_ (১) রাসায়নিক (২) তাপ উদ্ভূত (৩) চুম্বকক্ষেত্র উদ্ভূত । 

বছু7 প্রবাহ ঃ_ বৈ্াতিক শক্তির প্রবাহকে কারেন্ট 

(০10 বলে। ইহ 'আম্পেয়াব” নামে পরিমিত হয়। 
বিপদ, পথ $-_ (6150870 ০7091) যে পথের মাধ্যমে বিছ্যুৎ 

প্রবাহিত কয় তাহাকে সারকিট (০3:01) বলে। এই সারকিটর দুইটি 

ভাগ ১ (১) ভিতরের অর্থাৎ জেনারেটারের ব) ব্যাটারীর অভ্যন্তরপ্থ 
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পথ, (২) বাছিরের অর্থাৎ অপরাপর অংশ সংযোজনীন্ব পথ । ভিতরের 
ও বাহিরের পথ মিলিয়! যে পথ হয় তাহাকে সম্পূর্ণ-পথ (০01011509 

০1011) বলে। যে সকল অবলম্বন হইতে বিহ্যাৎশক্তির উৎপত্তি তাহাকে 

জেনারেটার বা বিহ্বাৎ-উৎপাদ্নক অবলম্বন বলে, বথঃ_. প্রাথমিক 
কোবৰ ব। ভাইনামে! প্রভৃতি । 

পোল বা টারমিনাল (6০16 ০৫ €০001051) ১ বিছ্বাৎ- 

উৎপাদকের অভ্যন্তরস্থ পথের সীমাদ্বয়কে 'পোল' বলে। এই সীমাঘ্য়ের 
মধ্যে বৈছ্যাতিক চাঁপ-পার্থক্য হেতু বহিরাগত লংযোজক পথের মধ্যদিয়া 

বিহ্যৎ প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহাদের মধো যে সীমা খিছ্বাৎ-গাপ অধিক 

তাহাকে পঞজেটিভ পোল বা সীম1, (৯০৪15%০ 7০1০) ও থে সীমায় কম 

ত।হাকে নেগেটিভ সীমা (৩৪৫5৩ 0০16) বলে। পজেটিভ লীন। (+) 

দ্বার। বালাল রং দিয়া এবং নেগেটিভ লীমা (-) দ্বারা বা কাল রং দিয়া 

চিহ্নিত কর। হয়। 

সীম! নিক্ুপণ £__একটি ক্লাচের পাত্রে লবণ গল রাখিয়। বিহ্যুৎ 
প্রবাহমান দুইটা দীম। উহার মধো পৃথক রাখিয়া ডুবাছিলে দেখা যায় 
যে, ছুইটি সীমার মধ্যে একটীতে বুদবুদ কাটিতেছে ৷ যে সীমাটীতে 

বুদবুদদ কাটিতেছে পেইাটি নেগেটিভ (--) অতএব অপর সীমাটা 
পজেটিভ (1) 

বিদ.7৭ প্রবাচের কারণ £__রাঁসারনিক, বা চৌস্বিক প্রতৃতি 
উপা'য়র ছ্বাব। স্থিতাবস্থার বিছ্বাৎ চাঁপ-পার্থকা ঘটাইাতে পারিলে এবং 

উপযুক্ত পথ প্রদান করিলে, তা দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাঙ্তি হয়! নিভিন্ন 

কাধ্য করিতে পারে। বৈছ্যতিক-চাপকে 'পোটেম্স।ল' বলে, এবং 

চাপ-পার্থকাকে “পোটেন্সাল-ডিফ|রেম্প'” বা পি, ডি (চ০57:81 

08667675050. 19. 10) বলে । ইছ। “ভোল্ট? শামে পরিচিত হয়। বিদ্যুৎ 



&াধটর দিক ১৫০ 

প্রবাহের পরিমাপকে 'আম্পেয়ার” বলা যায়। এই প্রবাহ, বিদ্যুৎ-চাপের 

অংপাতে হয়, অর্থাৎ চাঁপ বত অধিক হয়, প্রবাহ ও তত অধিক হয় 
আবার এ বিছ্যৎ প্রবাহ যে পথের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইবে তাঙচার 
ক্বোধকত্ব (75519081/06) গুণের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কোধকত্ব-গুণ 

যত অধিক হইবে প্রবাহ ততই কম হইবে; পথের এ রোধকত্বকে 
“আম” (0110) হবার পরিমাপ কর! হয়। 

বৈছ্যুতিক চাপ-পার্থকা 
গ্রধাহ বা (0606 ঠা) 28165) বাধ। বা 'রোধকত্ব গুণ 
২৬ 

৩ 7১1) 07৩. হাথ, (৬০1, ) 

ঢ২5759780৩ (001)72)) 

ডাক্তার ওম এই রীতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপরে!ক্ত হিসাব করিবার 

নিয়ম রূপে স্থির করিয়াছিলেন বলিয়। ইহাকে ওমের হিসাব বা ”ওমস্ 

আইন” (077055 15৬) বলে। 

হরাধকত্ভ্র (059151977০5) বিছ্যৎ প্রবাহের পথের বাধার নান 

কোধকত্ব বা বেজিস্ট্যান্প। এই পথ যত দীর্ঘ হয় রোধকত্ব তত অধিক 

হুয়। পথটীর প্রশম্ততার উপর রোধকত্ব নির্ভর করে । পদার্থের প্রকৃতি 

জনিত বৈছ্যতিক-পোধকত্বকে স্পেপিফিকু রেজিস্ট্যাম্সদ (979৩০8০ 

75815037)0) বলে । (4বছ্যুত্তত্ব-শিক্ষক” দ্রষ্টব্য) । 

ক-স্পেসিফিক রেজিসট্যান্দ। 

বাধ। ৰা গোধকত্ব-ুক ৯ রি -.. ল-্পথের লম্বত্ব। 
বিসপথের বিশ্ততি। 

ইন্ন্বলেটারের বা রোধকের স্পেসিফিক-রেছিস-ট্যান্স অত্যন্ত অধিক 
এবং কণাক্ট।র বা গ্রবাহকের স্পেসিফিক রেজিসটযাব্ম অত্যন্ত অল্প । 

রাসাক্সনিক বিদ,২ ২ যে বিদ্যৎ-শক্ষি রসায়ন প্রক্রিদ্নার 

দ্বারা উদ্ভূত হয় তাহাকে রাসায়ানক-বিদ্ধযৎ বলে, যথা; প্রাথমিক-সেল ব 

ছা 
02. ০- 



৯৫১ মোটর শিক্ষক 
কোষ (৮0 ০৩1) 1 প্রাথমিক কোষ অনেক ভিন শ্রেধীর হয় এবং 
াহাদের উপকরণও বিভিন্ন উপকরণের ও উহাদের বৈছাতিক চাপ 
গার্থকও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই কোবধবা মেল একটি, দুইটি করিয়া 
সংযোজিত হইয়া টর্চ বাতি, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সাফিটে 
সংযোজিত হইয়া! কাধ করে। কার্ধ্য অনুযায়ী অর্থাত বিদ্যুৎ প্রধাহ ব! 
বিদ্যুৎ চাপের চাহিদ। অনুযায়ী এ কোষ বা সেলগুলিকে সংযোগ 

১। মেলগুলি সিরিজে সংুক্ত 

হইয়াছে । ইহার শেষ টার্মিনালগুলি 

হইতে ১২ ভোল্ট হয়। 

৩। মিশ্র এইরপে সংযোগে শেষ 

টাবমিনালঘয়ের কার্য্যর ভোল্টেজ ৬। 

২। এইন্সপ সংঘোগে শেষ টাক্গমি- 

নালৰয়ের ভোপ্টেজ-২, কারেন্ট বা 

প্রবাহ, ভোপ্টেজের বিপরীত । 
চিত্র--১০৭ 

কর হয়। এই সংযোজন কাধ্য তিন প্রকার হইতে পারে যথ|; 
(১) সিরিজ অর্থাৎ একটা কোষের পজেটিভ পোলের সহিত, অপরটার 
নেগেটিভ পোল সংযোগ । এই প্রণাঁলীতে মংধোগ করিলে চাপ-পার্থকা 
(৬০1৪6) ভোলটেজ অধিক পাওয়! যায়। 

চি্র--১০৮, ১৭৯ তে দেখান হইয়াছে ভোল্ট-মিটার, আম্-মিটাব 
ও ল্যাম্প সকল ও ব্যাটারীকফে ডাইনামোব সহিত কিরূপে মংযোগ কর। হয়। 

সি 

চিত্র-.১০৮ 



] 

পাটি জজ ১৫২ 

| (২) প্যারালাল বা সাণ্ট (05:81161 0৫ 800820), অর্থাৎ প্রত্যেক 

কোষের পঞ্জেটিভ লীম। অপরটির পজেটিভ সীমার সহিত সংযোগ করিলে 
বিন,াৎ প্রবাছ অধিক পাওয়া বায়। 

(৩) মিশ্র সংযোগ, অর্থাৎ কতকগুছি সেল সিরিজে সংধোগ এবং 

প্যঠরালালে সংযোগ, মিশ্রণ কারয়া৷ সংযোজিত হয়, তাহাকে মিশ্র সংযোগ 

বন্ধে, ইহাতে , প্রবাহও অধিক হয় এবং চাপ-পার্থক্যও অধিক পাওয়া যায় । 

চিঞ্জ-১০৭ (৩) দেখলে বুঝা যাইবে। (বিশদ বর্ণনা “বিদ,[২-তত্ব-শিক্ষক' 

ষ্টবা)। একের অধিক কোষ বা সেল সংযুক্ত অবস্থায় ব্যবন্ৃত হুইলে 
সমঙয়টিকে ০৫ বলে 

স্পা) ৈ 
্ 4) 

(সা্ট কনেকসন ) চিত্র--১০৭ 

বিদ,য. পর্িমাপক যন্ত্র £ব্দযৎ পরিমাঁপক বহুপ্রকারের 
নির্ণগ্নক স্ব ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, এথানে কলের বিষয় বর্ণনা নিশ্রয়ো- 
জন বে।ধে কেবল তিন প্রকাব পরিমাঁপকের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল-- 
ঘথা (১) আম-মিটাঁর (২) ভো[প্ট-মিটার (৩) ওম্-মিটার | 

আম্-মিটার *₹ (চিন্-১১*) যে 

পরিমাঁপকের দ্বার1 বিদাও প্রবাহের পরিমাৎ 

/ 9) নি্ণর কর। যায় তাহাকে আম্মিটার বলে। 

| আম্মিটার সর্ধ্বদা বিদাত পথের (০০9: ) 

সিরিজে সংযুক্ত হয়। 



১৫৩ 

চিন্র_ ১১১ 

প্রব/হের রোধকত্ব নির্ণয় করা ধার তাহাঁকে ওম-মিটায়+ বলে। চিত্রঁ১১২ 

ওম্-মিটারের ভিতবের গঠন শি হইয়াছে। যাহার বাধা বা রোধকত্ব 
নির্ণয় করিতে হইবে তাহাকে 

ও ০, টামিনালদ্বয়ের সহিত 

সংযোগ করিতে হয়, এবং একটা 

ম্যাগনেটো-জেনারেটাৰ হইতে 

£0 ও & টা়িনালেব সাহায্যে 
বিছ্যৎ-প্রবাছ দিতে হয়। 
9 কাটার দ্বার বাধ! বাবোধকত্ব 
নিদ্দিষ্ট হয়। উপরোক্ত যন্ত্র 

সকলেব গঠন, বোণ, তাহা 

বিষদভাবে বণিত হুইক্সাছে। 

মটর শিক্ষক 

ভ্ডাষ্ট-মিটার :(চিত্র-১১১) 
যে যস্ত্রেব দ্বার। বিদ্যুৎ চাপ-পার্থফ্য অর্থাৎ 
ভোলটেছের পরিমাঁণ নির্ঘয় করা যায় 
তাঁহাকে 'ভোব্ট-মিটাক্ক' বলে। ভোপ্ট- 
মিটার সর্ধগ1! বিছ্যুৎ-পথের সহি 
প্যারালালে সান্টে সংযোগ করা হয়। 

শুম-মিটার ৪- যে সকল য্ছের 
সাহায্যে গ্রুবহাকর বা ভরের বিছ্ৎ 

চিপ্র-১১২ 

নির্ণয় ও ব্যবস্থা “বিহ্যৎতত্ব-শিক্ষকেঃ 

০সঢ্কণ্ডারী-০সল ব। আক্ষুমুচেলটার (9৩০০০৪:) ০০11 
০৫ ৪০০৮081910)--ইহারা প্রাথমিক (2500815) সেল হঈতে সম্পুর্ণ 

ভিন্ন প্রকারের । ইহার্দের সকল গ্লেটগুলিই শীসাধাতুর নিশ্মিত, এবং 

গুলিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র (07০০) করা হয়। ইহাদের 
সাধারণতঃ ফরমাতে ঢালাই করিয়া তৎপরে খুব চাঁপ দেওয়া হয়। শী 

প্লেটগুলির মধো কতকগুলি পজেটিভ ও কতকগুলি নেগেটিভ প্লেটে 



চিত্র-'১১৩ 

উ৫$ি 

পরিণত করা হয় । পজেটিভ 
প্লেটে ও নেগেটিভ প্লেটকে 
পাশাপাশি রাখ! হয় ও এ 
দুইটী প্লেটের মধ্যে একটা 
করিয়া পরদ1 (72102:92) 
দেওয়া হয়! এর পরদা গুলিকে 
কাঁষ্ঠ (ছিদ্র যুক্ত), কড়া 
(819) রপারের বা ইবনা- 
ইটের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। 
পজেটিভ গ্লেটগুপির মধ্যে 
ছিদ্রস্থান সীস।-ভক্মকে (1.90- 
0০:০5$0০-70092) কাইয়ের 

্থায় প্রস্তুত করিয়া পূর্ণ করা 
হয়, এবং নেগেটি5 প্লেটশুলির 

ছিদ্র সকল সীসা-ভগ্ম ([০0-০%10৩-০১0) কাইয়ের চ্যায় করিয়। পূর্ণ 

করা হয়। প্লেটগুলি প্রত্তত হইয়! গেলে উহ্থাদের নিয়মিত ভাবে সাজাইয়া 

সাবধা।নর সহিত উপযুক্ত আধারে এমনভাবে ঝাখিতে হয় যাহাতে সহজে 

উহারা নড়িতে বা সরিতে ন। পারে। প্রতি সেলে, গ্ঠেটের সংখ্যা, সেল 

চিত্তর--১১৪ 

৪ বিদ্যুৎ প্রবান্ছের চাহিদার উপর নির্ভর করে, প্লেটগুলিকে প্লেট- 

লংযোজক বা] (০০০225০০৩73) দ্বারা যোগ কর! হয়। পজেটিত প্রেট- 

গুলিকে একটী সংযোজকের সহিত এবং নেগেটিস প্লেটগুলিকে অপর 

একটি সংযোজকের সহিত মীসার'ঝাল দিয়া যুক্ত কর হয়। সংযোজকের 
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থে অংশ দণ্ডের ভ্তায় দশিত হইয়াছে, উহার! সেলের বহিভাগে থাকে । উহা 
“পোল? বল। বায় । ওঁ গোলের সহিত টাঙিনাল বার! সংযুক্ত হইয়া প্রবাহক 
বা ভার, বিছাৎ-্প্রবাংকে বাতায়!ত করায় (এইগ্সপ প্রতিটাতে সেষে 
মাত্র ২ ভোল্ট বিদ্যুৎ চাঁপ পাওয়। যায়) বেখানে চাঁপাধিক্যর প্রয়োজন 
সেখানে প্রয়োজনমত ২, ৩, ৪, ৫) ৬, এইরূপ সেল সংখ্য। কনে্টার (৩) দি! 
সেল সকলকে সংযোগ করিয়। কার্য্যোপযোগী ব্যাটান্বী প্রস্তুত হইয়া! থাকে । 
নেলের পৌঁলগুলিকে (+) এবং (-) চিষ্ন স্বার। লাল বা! (+) এবং কান 
() রং দিয়! চিহিততি করা হয়। ম্বয়ংচলযানের ব্যাটারী প্রায় তিন- 
সেল যুক্ত (ছয় ভোল্ট) বা ছর সেল যুক্ত (১২ ভোল্ট) প্রদান উপঘোগী 
করিয়। গ্রস্তত করা! চয়, এবং প্রবাহের চাদ! অনুযায়ী প্লেটের সংখ্যাও 

বৃদ্ধি করাহয়। ছোট ছোট স্বংয়ংটলযানের ইঞ্জিন সকল ছোট ভওয়ায় 
উচ্াার্দের উপযোগী ব্যাটাবীর প্লেটের সংখ্যা ও অল্প । ইহাদের সেল প্রতি 
প্লেট-সংখ্য। ৭, ৯, ১৩ এবং বৃহৎ ইঞ্জিনের জন্ত সেলগ্রতি গ্লেট-সংখ্যা 
১৫, ১৭, ২১ গভৃতি হয়, বিজোড় সংখ্যার প্লেটগুলি নেগেটিভ এবং 
জোড় সংখ্যার ধ্রেটগুলি পঞ্জেটিভ। প্লেটগুলিকে উপযুক্ত আধারে 
ঠিকভাবে গ্রবেশ করাইয়া সেলের উপরি ভাগ একটা ঢাকন! দ্বার। খাট 
হয়। এ ঢাকনায় ৩টি করিয়। ছিদ্র থকে, একটি দিয়া বি৫্যৎ বিচ্ছেন্ত 
আ.রক (151৩01701/0) ঢালা যায় এবং উহ ছিপি বন্ধ কর! যায়। অপর 
হুইটি ছিদ্র দিয়া পেল-দও্ড ঢুইটিকে বাহিরে আন! হয়, এই পোলঘযের 
সহিত বাহিরের পথ বা তার সংযোগ কর। হয়। পোল দুষ্টটি (+) ও (--) 
বারা চিহ্দত করা হয়। সালফিউরিক-এ্যাঁসিডকে ডিছ্টিন্ড জলের সহিত 
মিশাইয়। ষখন উহ্বার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১২ হয় তখন উহা! ব্যাটারীড়ে 
ব্যবহাঁরোপযোগী হয় (চিত্র ১১৩)। সাঁলফিউরিক-খ্যাসিডের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ১৮৪। ডিগিল্ড জলে এ্যাসিড ঢালিতে হয়, এ্যাঁসিডে জল ঢালিয়। 
মিশাইবার চেষ্টা করিলে উহ! ছিটকাইয়া চোখে মুখে লাগির। ক্ষতি 
করিতে পারে, কাপড় জামাঁও নষ্ট করে। গ্যাসিড ও জলের মিশ্রণ কায 
একটি ক্লাচ, ইবনাইট বা কীঁচ কড়ার পাত্রের মধ্যে করা উচিৎ । খ্যাঁসিড 
মিশাইবার সময় শী মিশ্রণ অতিশয় তথ হয়। ইলেক্ট্রোলাইটকে লীতল 
করিয়া বাাটারীর মধ্যে ঢালিতে হয়। উহার পরিম|প বেন প্লেটগুলিকে 
ভূবাইন় প্লেটের উপর অর্ধ-ইঞ্চি প্িমাণে বেশী থাকে । অধিক দলিউসান 
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দিলে চার্জ ও ডিদ্চার্জের সময় উহ। উৎলাইগ্লা পড়িয়া যাটবে। কম 

হইলেও প্লেটি গুলিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে পারিবে ন1। ব্যাটারী চার্জ 
॥করিতে সর্বদাই ড।ইরেক্ট কারেন্ট ব। প্রবাহের প্রয়োজন হয় । অপ্টার- 

/মেটিং কারেন্ট ব! প্রবাহ হইতে চার্জ করিতে ইঈলে উঠার" সাঁকিট ব। 

পথের সঠিত একটি রেক্টিফায়ার সংযোগ করিতে হয়। ব্যাটারী চাজ্জ” 
করিবার সময় বাহ! হইতে চার্জ হইতেছে তাগর (+) ব্যাট।বীর (+) 

এর সহিত এবং উগর (--) ব্যাটারীর (--) নেগেটিভ পোলের সহিত 

ংযোগ করিতে হয়| বিপরীত সংষোগ চইলে বাট।রাটি নু হইয়। 

যাইবে। ব্যাটারীর 'আঁধাব বিভিন্ন ব্যাটারী প্রস্ততকারক ছিন্ন ছিন্ন 
ইন্ভুলেটিং পদার্থের দ্বারা গ্রস্তত করেন। সচরাঁচৰ সেলুলয়েড, কাঁচ 
ইবনাইট, ভদ্কানাইজড. হার্ড-রবার ও কাষ্ঠেরদ্বারা নিমিত হয় । কাচ ব 
সেলুলয়েডের প্রস্তত আধারেব বাঠির হইতে প্লেটগুলিকে দেখ। যায়। 
পজেটিভ প্লেটগুলির রং চকলেটের চ্ঞায় এবং নেগেটিভ প্লেউগুলি দেখিতে 
সীসার রং | ূ 

আ'ক্ষুমুঢলটার বা ব্যাটারী ব)বহাঢ্রর নির্দের্দ্ণ ৪ 
ত্বয়ংচল যানের আকুমুলেটার দ্বারা নানা প্রকাব কার্ধ্য করান যায় যথা;)-- 

গ্যাসে অগ্সি সংযোগ, হেড, সাইড ও পশ্চ।তের আলে। জালান, ব্রেক এবং 

পশ্চাং-গমন নির্দেশক, সাঙ্কেতিক আলে।, লুরিকেটিং তৈল, পেট্রোল 

নির্দেশক যন্ত্র, মে।ড় ঘুরিনার নির্দেশক আলে।, ইহা ব্যতীত ইঞ্জিনকে 
প্রাথমিক গতিদানক।রী বৈদ্যুতিক-মোটর বা সেল্ফ ট্ার্টার চালন! করা 

গ্রভৃতি। ধাত্রীবাহি বানের মধ্যে আলো, পাঁখ! প্রভৃতিও স্থাপিত হয় । 
আ[ফুমুলেটার ব্যবহার করিতে হইলে জানিতে হইবে যে কত চাপের ও 

কতট! পরিমাণে বৈহ্যাতিক শক্তির প্রয়োজন, সেই হিসাবে আকুমুলেটারে র 

বৈভ্যতিক চাপ ও বিছ্যুৎ ধারখ ক্ষমতা (৬০1৪৩ & 02801) স্থির 

/ 
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করিয়। উহাকে বলাইতে হইবে । অধিক চাপ ও প্রবাহ প্রয়োজন হইলে 
অল্প চাপ ও প্রবাহযুক্ত ব্যাটারী কাধ্যকত্বী হইবে না, উনার ষধ্য্থ প্লেটগুলি 

বীকিঘ্া যাইতে পারে, এবং তাহার বিপরীত হইলে ও ব্যাটারীর উপবৃক্ত 
ব্যবহার না হইলে ও ব্যাটারীর গেটগুলি সম্পূর্ণ ব্যথার না হওয়ায়। 

সাল্ফেটেড হয়] পুরা চার্জ লইতে না পারায় ক্রমশঃ নষ্ট হইয়! যাইবে। 
অতএব বৈছ্যতিক-শক্ির চাহিদা হিসাব ব্যাটারীর শক্তি নিরূপিত 

হওয়া উচৎ। ব্যাটারী চার্জ ও ডিদ্চাজ্জের সময় উহ্নার তরল রোধক 

(51৩০00156) জল শীঘ্র উবিয়। নিঃশেধিত হইবে, এবং উহার চাজ্জ 
চাহিদা অপেক্ষ। অধিক হইলেও প্লেটগুলি নষ্ট হইয়। যাইবে। ব্যাটারীকে 
চার্জশুন্ত অবস্থায় অধিকদিবস ফেলিয়া রাখ] উচিত নহে, ত।হাতেও প্লেট" 

গুলিতে সাল্ফেট. প্রস্তুত হয় এবং পরে চার্জ করিতে গেলেও চাজ্জ” 

নইতে চাহে না। একবার প্লেটগুলিতে সাল্ফেসন্ সুরু হইলে উহাকে বন্ধ 
কর! সহজ নহে। অধিক হারে চাজ্জ দিলে “তরল-রোধকে” বুদবুদ 
কাটে, এবং অধিক বুদবুদ কাটাও ব্যাটারীর পক্ষে ভাল নয়। 

টবহ্যাতিক হিসাবে কার্য্ের মাপ “ওয়াট” (48) | ইহ? ভোলটকে 
আম্পেয়ার দিয় গুণ করিলে পাওয়া (৬ ১ ১-০৬/5ট। এই “ওয়াট” 
একঘণ্টা কাল কাধ্য করিলে “ওয়াট-ঘণ্টাঠ বলা যাঁয়। ৭৪৬ ওয়াট 
ঘণ্টায় এক মেক্যানিকাঁল অশ্বশক্তি ব। “হ্য-পাঁওয়ার ঘণ্টা? ধাধ্য হয় 
(546 %/৪:-51 79.) আকুমুলেটার ব। ব্যাটারী ভোলটেজ যখন 
১৮ হয় তখন আর উহা! হইতে বিদ্যুৎ প্রবাহ লওয়। উচিৎ নয়। ভোল্- 
টেজ উ5! অপেক্ষা কম হইতে দিলেই ব্যাটারীর প্লেট সকল বীাকিয়। গিয়]; 
ব্য।টারাটি নষ্ট হহয়! যাইবে । যখন ব্য1টরীটি সম্পর্ণ চাজ” হইবে তখন 
জেলটামট।রে ২২৫ ভোল্ট দেখায়। এই ভোলটেজ দ্বার! ব্যাটারীতে 
কত চার্জ আছে তাহা নিণিত হয় না। তরল-রেখধকের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব বাঘনতা (9০-07285805 ০1 [51501701516 ) দেখিলে বা।টারীর 

চাঞ্জ” বেশ ভাল ভাবেই নির্ণয় করাযার়। আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখিবার 
জন্য ভাঁহড়েমিটার নামক অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। উহা! চিত্র--১১৬ 
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সহ হর্িত হইয়াছে। ব্যাটারীর অবস্থ! কিরূপ আছে জানিতে হইলে উহার 
তোলটেজ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব দ,ইটিই দেখা বিশেষ প্রয়োক্ছন। অধুনা! 
খবারংচল যান সকলের অধিকাংশ ইঞ্জিনকে বৈছাতিক মোটর পাহাধ্যে 
প্রাথমিক গৃতি দেওয়1 হয়, এবং এ মোটর, ব্যাটারী হইতে বৈদ,যতিক 
গক্তি লয়! চালিত হয় । এ মোটর প্রতিবার চপিবার সময় ২৯০ ” হইতে 
৩** “ওয়1ট' বৈদ্যতিক শক্তি ব্যাটারী হইতে এককালীন প্রবাছিত 
ফরায়। আমর! জানি ভোলট ১ আম্পেরার _ ওয়াট, বদি আমাদের 
ধ্যট]রী ৬ ভোলটের হয় তবে ৩৩৩ হইতে ৫* আস্পেয়ার (কারেন্ট ) 
ব্যাটারী হইতে প্রব।হিত হইবে । প্রাথমিক গতিদান কাধ্যে এ মোটরকফে 
অধিক সময় চলিতে হয় না, এ কাধ্য ৩1৪ সেকেণ্ডের মধ্যে সম্প্ হয়। 
ষ্টাটিং-মোটরকে চালাইবার সময় ইগন.নিসান কাধ্য ব্যতীত অপরাপর 
বৈদ্যতিক সরপ্রাম যথা, আলোক পাখা, বাশী বাজান গ্রততি কাধ্য বন্ধ 
রাগ? প্রয়োজন নতুব! ব্যাটারীর উপব অত্যধিক চাঁপ পড়ে, এবং দেখ। 
যাঁয় সেই সময় বাতিগুলি জালা থাকিলে তাহাবা নষ্ট ₹ইয়। যাঁয়। 
আধুনিক দ্বরংচল যান কলে “বিদৎ প্রস্ততকারক' যন্ত্র (7)309200 ) 
ইঞ্জিনের সহিত স্থাপিত হয়, ইঞ্জিন চলিবে উচছ। চালিত হইয্ব। ব্যাটারাকে 
চাজ দিয়। ব্যাটারা-বায়িত শক্তি পুরণ কবিতে থাকে । যি এমন 
অবস্থা হয় যেখানে ব্যয়ের অংশ, পূরণেব অংশ অপেক্ষা অধিক? সেরূপ 
স্থলে ব্যাটারীকে কোন চাজ্দিং প্রতিষ্ঠানকে দিয়া চাঁঙ্” করাইয়। লইতে 
হয়। সর্বদা মনে রাখিতে হুইযে যে ব্যাটারীর শক্তি অধিক বার নৃন্ত 
পরিমাপ অপেক্ষ। অধক ব্যধিত হইলে উহাব প্লেটে সালফেসন হইয়া! ও 
বাকিয় গিয়। নষ্ট হইয়া যায় ও উহাকে চাজ কারলেও চাজ” লয় ন1। 
অনেক সময় দেখা বার ষে পজেটিভ ও নেগেটিভ প্লেটের মধ্যস্থিত পরদা- 
গুলির (১৩7১৪7907) মাধ্য সালফেট প্রস্তুত হইয়া উহাদর বিদ্যুৎ 
পরিচালকের কাধ্য করাইয়। ব্যাটারীর গেটের চাজ” নষ্ট করিয়া দেয় ও 
তাহাতে বিদ্ধ চাপ-পার্থক্য (৬০1৪০) ব্যাটারীতে থাকে ন1। 

আবার দেখা যায় গ্রেটের মসলা, ব্যাটারীর অপব্যবচ্াারের জন্ত খটি 1 
পড়িয়! প্রকোষ্ঠ নিম্নে এত অধিক জমে, তাহাতে পজেটিভ ও নেগেটিভ 
প্নেটগুলিকে সংযোগ করিয়া রাখে এবং এ মসলাগুলি (7১০4 21১০2) 
বিছ্বাৎ প্রবাহক হওয়ায় বিদ্যুৎ চাপ-পার্থক্য থাকিতে ন! দিয়া নষ্ট কিয় 



১৫৯ মের শিকক্ক- 

দ্বের। একাপ স্থলে খদি সম্ভব হয় ব্যাটারীকে খুলিয়। প্রকো্ঠগুলি হইতে 

মনল! গুলিকে পরিঞার করিয়া, এবং (লেপাজেটা)) পরদাগুলিকে 

বদল করিয়। নৃগ্ধন তয়ল রোধক (£1৩০৮:০17০ ) দিয়া ব্যাটারীসি- 

চার্ণ কৰিলে পুনরার উহা কাধ্যকরী হইতে পারে । 

১১৫ চিত্রে সাধারণ দেকেপ্ডারী দেলের অংশ সকল পৃথক পৃথক 
দেখান হইল যথা £-- (১।২) গ্লেট-কনেকটার (৩) সেল-কনেকটার (৪ ৫) 

রি []া। টারমিনাল লাগস্। (৬) সেল 

কেস (৭) সেলকেস কঙ্তার। ষে 
সকল ব্যাটারী স্বংচল যানে 
নাড়। চাড়া পায় ব। প্রায়ই এক- 
স্থান হইতে অন্যত্র লইতে হয়, 
তাহাদের উল্লিখিত ফিটিংম্যুক্ত 
ব্যাটারী একাস্ত প্রয়োজনীয় । 
ব্যাটারী মড়িলে তরল রোধক 
(5160০00196৩) চলকাইয়া না 

পড়ে, সেইজগ্য উপরের কভারকে 

এক প্রকার শীলিং-কম্পাউণ্ড 
বার নংযোগ করা হয়। এই 
কম্পাউওড পিচ, বিটুমেন, রৰার 
গ্রা়ৃতির বারা প্রস্তত। ইহ। 
সর্বদাই নরম অবস্থায় থাকার 

ৃ দরুণ উহ ফাটিয়। তরল রোধক 
চিত্র--১১৫ পড়িয়। যাইতে পাঁরে না। যদি 

প্লেটের আধার বা কেস কোন প্রকারে কাটিয়া যাঁর এবং উহ! হৃইন্ডে 

তরল রোধক নির্গত হয়, তখন এ আধারটি বদল বা! মেরামত না হওয়া 

পধ্যন্ত কিছু এ্যাসিড সলিউসাঁন (9৮.3./2০০) ব্যাটারীতে দিবার 
প্রয়োজন হয় নতুবা! কেবল ডিটিল্ড জল দিলেই চলে। 

| স্ 

|. রি 
টি ঘা ঠা 
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হাইচ্ড্রামিটার 1 আপেক্ষিক গুরুত্ব নিররক যন্ত্র, ১১৬ চিন্ে 
ছ্হ ডো হইয়াছে । ইহাতে এফটি মোটা কাঁচের লল, উহার একদিক 

সরু ও অপর দিকে একটি রবাঁরের বল আছে, এট 
মোট] নলটির মধ্যে দ্বিতীয় একটি সরু র্বাচের নলা- 
কার শিশি আছে, এ শিশিটির মধ্যে কিছু সীমার 
গুলি থাকে, এই শিশিটির উভয় সীম! বন্ধ। মোট। 
নলটির সরু প্রান্ত এক্সপ যাহাতে অনায়াসে সেলের 

তরল রোধক ঢাপিবার পথ দরিয়া উহাকে প্রবেশ 
করাইয়], মন্ত প্রান্তের নলটির সাহায্যে “তরজ 
রে।ধকের” কিয়দংশ উহার মধ্যে তুলিয়া লওয়। বায়। 
মোটা নলটির মধ্য তরল রোধক প্রবেশ কারলেই 
শিশিরপী মধ্যস্থ সর নলটি তরল রোধকে ভাদিতে 
থাকে। এই নলবা শিশিটির গাত্রে দাগ কাট। 
থাকে, যে দাগ পর্যান্ত ভিতবের নলটি ডূদিয়৷ থাকে, 
সেই দাগেষে অঙ্ক লেখ। থাকে, তাঠাই তরল 

চিত্র_-১১৬ বোধকের আপেক্ষিক গুরুত্ব। তিনটি দাগ সাধা- 
রণতঃ এইরূপ যঞ্থরে অঙ্কিত থাকে_-১১৫০ উপর, মধ্যে ১২৯, এবং 
নিম্নে ২২৫০-১৩*০ | তরল রোধকের গুরুত্ব ১১৫ হইলে বুঝিৰে ব্যাটারীর 
শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেধিত হইয়াছে । মধ্য দাগে যাইলে অর্ধ নিঃশেবিত এবং 
১২৫০--১৩৯* হইলে ব্যাটাগীর শক্তি পূর্ণ আছে বুঝিতে হইবে । সঙ্গে 
সঙ্গে এ ব্যাটারীর ভোল'টজও দেখিতে হইবে । অজ্ঞ ব্যক্তি ১১৫০ যস্ত 
দেখি! স্থির করে যে ব্যাটারীর 'তরল রোধকের” শক্তি কমিষা হাগক' 
হয়! গিরাছে, এবং কিছু ১২৫* গুরুত্ব যুক্ত তরল রোধকের প্রয়োজন, 
এইরূপ কার্য অনেক সময় ভ্রান্ত ধাবণাব স্থটি কর।য়। ব্যাটারী চাঞ্জিং 
সাধারণতঃ এদেশে গৃের 'আ/ল।, পাখা প্রভৃতি চালাইবার জন্ত ২২, 
বা ১১৭ ভো্ট চাঁপধুক্ত ব্দি,ও প্রবাহ সরবরাহ হইতে কর। হয়, এইরূপ 
সববরাহ অনেক ক্ষেত্রে ভাহবেক্ট প্রণাহ অর্থাত সর্ব সময় পেটিভ 
(+) হইতে নেগেটাভ (-), এদৎ কোন কোন ক্ষেত্রে অলটারন্টোং প্রবাহ 

অর্থাৎ ক্ষণবকাঁল প্রবাহের গতি পজেটাভ হইতে নেগেটাভে, এবং তত- 



১৮১ কোর শিক্ষক 

পরে ক্ষণকাঁল নেগেটাত হইতে পক্জেটাভে যাইতে থাঁকে। ডাইরেক্ট 
প্রবাহ হইতে সরাসরি উপঘুক্ক রোধকন্বাতির সাঁচায্যে ব্যাটারী চাঞ্জিং 

করিতে অন্ুবিধা হয় না, ব্যাটারীকে যখন উচ্চ ভোলটেজ (২২৭ বা ১১৯ 

ভোল্ট) লাইন হইতে চাকর! হয়, তখন উহাকে লাইন-ভোলটেজের 

বাতির সহিত সিরিজে সংযুক্ত করিতে হয়। সাধারণতঃ কার্বন 'ফিলা- 
মেন্ট ৩২ রোসন।ই যুক্ত বাতি (32-0. ৮) এই কাধ্যের অন্ত ব্যবন্ৃত 
হইয়া থাক, এইদ্ধপ বাতিতে, বাতির “একক? 0073) পিছু চারি ওয়!ট 
খবচ কর এবং যি রী বাতি ২২০ ভোলট লাইনের সহিত লাগান হয়, 
তবে উহার মধ্য দিয়া ১২৮ ওয়।ট অর্থাৎ প্রায় অর্দ আঁম্পেয়ার বিদুৎ 

(সাপ্লাই লাইন হইতে ব্যাটারী চ।জিং সারকিট |) চিত্র--১১৭ 

১.২ ৩ ৪ & 

১৪ ১৩ ১১ ১৯৯ ১৯০ ৬ 

১। নেগেটিভ মেন! ২। পজেটিভ মেন্। ৩। চিন ৪| ভোন্ট 
মিটার। &। পুস বা সই, । ৬1৭৮ ব্যাটারী সেল। ম1১০।১১।১২ । 
রেজিষ্ট্যা্স লযাম্প। ১৩। মেন হুইচ। ১৪। 

এবাঁহত হইবে। ব্]টারীতে € আল্গেয়ার হারে চাজ করিতে হইলে 

এই'ূপ ১*টি বাতি প্যারালালে সংযোগ করিয়া ব্যাটারীটিক় মহত সিরিজে 
সংযোগ করিতে হইবে । চিত্র ১১৭ দেখিলে ব্যাটারী চাজিং এর ব্যবস্থা 
স্পষ্ট বুঝা। যাইবে । 

এখানে লক্ষ রাখিতে হইবে বেন বাতিগুলির মধ্যদিয়! চাজিং এর 
প্রবাহ অধিক নাহয়। হারের অধিক বিদ্যুৎ, এককালীন প্রবাহিত 

৭ মো-১১ 
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হইলে ব্যাটারীর গ্রেট বীকিক্ব। যাইতে ও প্লেট হইতে উহার মসল। খুলি র? 

ঘার্ীতে পারে। ভুঙন ব্যাটারী চার্জ করিতে হইলে উদ্ধার উচ্চ কেপা। 

দিদ্ী অপেক্ষা দেড়গুণ হারে চার্জ দিতে ভয়। এইরূপ ন। করিলে 

ব্াাটারীর ক্ষতি হঠ্বার সম্ভাবনা! । প্রথম চাজ্জর্ণ একেবারে অবিচ্ছিন্ন 

ভাবে সম্পৃর্ীপে করিতে হইবে, নতুবা ব্াটারীর পারকতা কমিয়া 
যাই'ব। বা।টারী চাঞ্জিং সাঁবধ।নের সহিত ধত অধিক বার করা যার, 
উদ্ধার পারকত। ততই বৃদ্ধি পায়। ব্যাটারীতে উষ্ণ তরল-রোধক ব্যব- 

হার করা উচিত নহে। ব্যাটারী তরল রোধক ঢালিব।র ৪1৫ ঘণ্ট। 

পর চার্জ করিতে হইবে । ডাইনামো ব| বিহাৎ প্রস্ততকারক-মন্ত্র হইতে 

চষ্টগী তাব নির্গত হয়, এঁ তারের একটীকে পজেটিভ ও অপবটিকে 

নেগেটিভ বলে। ব্যাটারীর পজেটিভ ডাইনামোর পঞ্জেটা এবং নেগেটীভ 
বাটাখার নেগেটীনের সচিত সংযোগ করিতে হয়। বিপবীত ভাবে সংযোগ 
করিলে ব্যাটারিটা নষ্ট হইয়া যাইবে । পোল নিরপণের বিষয় পূর্বেই 
বল। ১ইয়াছ। 

আক্ুমুচলটার বা ব্যাটারী রাখিবার পদ্ধাতি ৫ থে 
আমু ণটারকে কথনও বাবগাব কব! হয় নাই, চাক প্যাক করিণ। শুপ্ক 
ও অন্ধ+া? স্থান রাখত হুই'ব। যে আকুমুলেটার ব্যবন্ৃত হইয়াছে 
এাহাক তুলয়া রাখিতে হইলে উহার বিদ্াৎ-প্রবাহ খরচ করিয়া গতি 
গেলব চাপ (৬০1৪৪) ১৯ কবিতে হইবে, তৎপক তলের তরল্ 

বো।ক নিষ্ষাষণ করিয়। শু কবিতে হইব, শুদ্ধ হইবার সময় উহার 
প্লেট গুলি ত কিছু কিছু সাল্ফেট (9412%916) প্রস্তত হয়, এবং পুনরায় 

9777 প্রথম চার্জেই এ সালফেট অন্তঠ্ত হয়। যর্দি 

২ কেন আহ্কুমূলে ও পূর্ণ চাজ্জ করিয়। 

ই ভাল করিয় মুছিয়। ধুলিশৃন্া, শু ও অন্ধকার 

চিত্র- ১১৮ স্থানে কোন ইন্মুলেটারের উপর রাখ। যায় 

তবে দেখ! খাঁর উদার চার্জ ছয় মাপাবাধস্থাী হয়। ব্যাটারী চাগ্জিং 



৯৬৩ মোটর শিক্ষঞ্ষ 

বাবমামীদের পক্ষে সরাসরি সাপ্লাই লাইনের ছারা চাজ না করিয়া 

কোটারী কনভার্টার (২০%5:) 0০০০৫:) নামক স্তরের সাগায্যে বাটাদী 

াঙ্জঁ করিলে খরচ অনেক কম পড়ে। আধু নক স্ব্চশ যন কলের 

ব্যাটারীকে সরানরি চাঙ্গ করিবার ছন্কু ডাঠনা'ম! স্থাশিত গর, কিন্তু বে 

সকল ক্ষেত্র বিবিধ কা'ধার জন্তট বিদও গ্রণ।ছেব চা হদ। অপিক সে ক্ষনে 
মধ্য মধ্যে ব্যাটাবী ক বাঠির হইতে চার্জ কিয় লহাল হার আঘু নক 
বৃদ্ধি পার। আধুনিক অধিকাংশ শ্বরংচন ধাণন ব্যাটারী হছে পিছু, 

গ্রশহ লইয়া! মুল-মঞ্চালকের প্রয়াজণীন অগ্নি-্ফুপিগ উৎপাদন ক্রি । 
সম্পাদিত হয়। এই উপায়ে উদ্ভূত স্ফুলিন ন।গ নটা বর্ননা 7২৭1৭ 
শ্ছুলি্গ অপেক্ষা আনক তাব্র,বশেব৩ঃ কাঁয়ক পরিশ্রম দ্বরা গাধুনিক 
'আধক মশ্বশকি বিশিষ্ট মুল-নধ্চাবক!ক প্রাখশিক গতিনান কাধা ক?ুকব, 
এবং আনক সময় অনস্তবঃ কারণ হাম্তর দ্বাব। ক্র্যাস্কিংএ আধক গতি দেগ 

সম্ভব হয় না, তাহাতে ম্য।গনেটোঘন্ত্র ।ব্্যৎ শক্তি উৎপাদন কাঁরতে 

সমর্থ হয় না। 

ব্যাটারী চাজ্জিং ভাইনাঢিমণ £- আমর! পূর্বেই জানি যে 
প্রাইমারী ব্যাটারী বৈহ।তিক শক্তি হাঁ হই ল কোন বৈহ্যাতক শাক্তব- 
ছ।র। ব। সংজ গুপায়ে উহাকে পুনব।য় চ।জ কব যায় না। এর শৈদ্য 

তিক শক্তি সে কগু।রা বাটাখী 

বা আমুকুলেটাবে বৈছু।/ঠিক ও 

রাটায়ানক পদ্ধতির রা নিগ্তি 

হইত পরে। আবার দোখতে 

হইবে যে বৈছাতিক শক্তি 

ডাই।বন্-ফারেষটা (700661 

০ম) যান্ুর ছা প্রস্তত 

হওয় গ্রয়াগন | এপ বস্ত্রকে 
ড।হনামে। (10/8779) বলে। 



মাটর শিক্ষক ৯৬৪ 
এ) 

এই ডাঈনামোর ফিল্ড কল্পেল, অবমেচাক কয়েলেক্স সহিত সাণ্ট 

বা প্যার।লাল দংঘুক্ত, ইঠাঁকে সান্ট ওয়াউও্ড ডাইনামে। বলে। চিত্র ১১৯ 

হইতে ত।র সংযেগ সফল বুঝা যাইতোছ। ব্যাটারী টেটিং সেট 

আনক লময় বাটারীর ভো”প্টজ ও উষ্া হইতে কিরূপ প্রবাহ লওয়া 

হইতেছে তণ্তা ম।পিবার গ্ায়োজন হয় । 

ভোলটেজ ও কারেন্ট মাপিবার জন্ত টেঠিংসেটটা ব্াৰহত হয়। ইহাছে 

তিনটী মিটার আছে, (১) আমমিটার, (২) ভোল্টমিটার, (০) মিথ 
মিটার, ইহ।তে আম্পেয়ার ও ভোল্টেজ উভয়ই মাপা বয়, ভঙ্জন্ত হুইটা 
সংযোজক তারও উচ্থাতে আছে। 

অল্টারঢ্নটিং বিছা প্রবাহের ছারা ব্যাটারী 
চাজ্জিং ১--আত্কাল অধিকাংশ স্থানে ডাইরেক্ট বৈদ্যুতিক প্রবাহ্ 

স্থল অলট।রনেটাং বৈচ্যুতিক প্রব।হ সরবরাহ কর। হইতেছে। অতএব এই 
সকল ক্ষেত্রে সরাসরি সরবরাহ লাইন হইতে বাতি-ক্োধকের সাহায্যে 

ব্যাট?রী চাজ্জঁকরা স্ভবপর হয় না। এইযস্তরে একটি এলুমিনিয়াঁম 
ধেক্টীফায়ার ৪টী দেশে আছে। প্রত্যেক গেলে একটি সীসার 
পাত ও একটি এলুমিনিয়াম রড এলুমিনিয়াম ফসফেট (5105 

21৮ 177087516) সলিউসানে নিমজ্জিত আছে। এলুমিনিয়ামের 

আশ্চর্য্য ধর্ানূসারে এই অবলম্বন বেন ইঙেকুটি কু ভাল্ভের কার্য করে। 
ইছাতে ধৈত্যতিক প্রবাহকে একদিক হইতে অপর দিকে বাইনে 
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দের বটে, কিন্ধ যখন প্রবাহের গতি পরিশর্তন হয় তখন ত।গাধ সেই গতি 

রোধ করে। অতএব প্রবা'ছর গতি একদিক হইতে হুই়। ডাইরে 
প্রবাহের স্তায় কাধ্য করিয়া ব্যাটায়ীকে চাঙ্দ করে । এইবাপ রেক্টিকারার 
সহজেই প্রস্তত করতে পারা বায় এরং স্বাধারণ প্রাথমিক বাট,রর 
(27010215826) ভ্তার তিন চাক মাস অন্তর এপ্রুবিনিয়াম রডটি 

বদল করিতে হু়। এলুমশিরাম কন্.ক) উষ্টন্ড অল খ'ল-ত্গ। 

অপর একটি অবলম্বন দাঙাধ্যে অল্টাবনেটিং পার হবার। বাটারী 
চার্জ ছর। ইঞার ম.ধ্য একটি ভাল্ভ .রকৃটফ।য়ার ট্রাঙ্গকণমার আ।ছে। 

গ্রধমে ট্রান্দকরনার সাহায্যে বৈত্যু তক লাহনের অধিক চাঁণকে নিশ্চাপে 

(ব্যাটারী চান্রিং উপযোগী ভে।প্টে আন। হয় । তৎপরে নম্নচাপবুক্ত অল্টা র- 
নেটিং গ্রবাহকে রেকৃউকাগাগ ভ।ল্ভ পাহা-য্য একাদক গামী প্রগহে 

রূপান্তারত কাংয়। ৭াটারী ঢোর্ঁগ কর। যয তব আরো হুগ 

গ্রবাপাতই প্রণার অক্বাংশ নই »ঈয়াখার। আনকগু লবাটাশীচর্জ 
করি:ত হইলে অলটারনে্টং প্রব।হের দ্ব।র। চলনাপযোগী একটি ৩লেক- 

টিংক মোটব দ্বাবাবা।ট।রী চ।জি উপযোগী ডাইনামো চালত চ্হয়। 

ব্যাটারাকে চার্জ কর। 2য়। অধুনা ডাই-রই এবং অল্টার'নটিং প্রবাহ 

মোটর-জেনারেটাব ও প্রস্তত হইতেছে, উচাকে কন্ভাটাব (০০০৮৩7:5) 

বলে। ই কন্ার্টারেব গার:ঘচ র একঠি:ক প্রিশ/রিং ও অপরাপকে 

কাঁনিউটটার »ই ত ডাইরেক্ট পবহ পাওয়। যায়। 

টাঙ্গার এরক্ক উকারার :--গ র এক প্রহার অবশখন সাগযো 
অন্টাধনেটিং কাব গার পাট রী চার্জ করাগয়। ৯২১ চরে টাগার 

রেকটক্চারার দধান 5গযা,ছ। মধুবা এগ প্রকারের বিভিন্ন ছোট ছোট 

রেকৃউক রাও বাজারে চলন ঠইরাছ। ইগ।দের খারা একটি বা ছুগটি 

ব্যাটারী মাজজ সরানরি অল্টারনেটিং-কারেপ্ট লাষ্টন হইতে চার্জ করা 



আোটর শিক্ষক্ক ১৬৩ 

ফা. এই গ্রাকার অবলক্গন দ্বার! বাণটারী চাঁজ' করিতে কার়েপ্টের 

চিত্র--.২১ 

অর্ধাংশ নই হইয়া যার। 

অধিক সংখ্যক আঁকুমুলেটার' 
ব1] ব্যাটারী একগ্ে চার্জ 

করিবার জন্ত এক প্রকান্ম 

অল্টারনেটিং কারেন্ট 

মোটর-জেনারেটার ইউ- 

নিট প্রস্তুত 5য় এবং উঠার 

সাহাযো বা।টারী চার্জ 
করিল খরচ কম পড়ে। 

চিত্র ৯২২ একটি ছোট এ 
প্রকারের সেট দেখান 

হয়া'ছ' চিত্র দেখিলে বুঝা 
যাই'ব. কি গ্রক!বে লাইন হইতে অল্টাহলেটিং বিদ্যুৎ লইয়া ব্যাটারী চার্জ 
করিবার বাবস্থা করা গইয়াছে। টাক্গার গ্রভৃতি রেক্টিফারার অপেক্ষা 
ইঞা' মনা কিছু বেশী। ইহার দ্বার! বৈহ্যুতিক শক্কির অপচয় কম হয়। 

ভারটিক্যাল মোটর-ভে নারেটার যুক্ত ৭*ক্ভাটা; সেট। 
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সরবরাহ (দ,)তিক )লাইীন হউঢত ব্যাটারী 
চাঙ্ছের হিসাধ £ প্রথমে দেখিতে হইবে ধে, যে বাটারীটি চার্জ 
করিতে তবে, তাহার ভোলটেজ কত বা কত ছে'লটের ব্যাটারী, 
প্রবাত বা আন্পেরার কত থাকিতে পারে এবং কত হারে এক সঙ্গে 
উহ্থা”ক চার্জ দেওয়া যাইতে পার, (অর্থাৎ ২১৩ কি ৫ আমম্পয়ার )। 
্খনই কোন ব্যাটারী চার্জ করিতে হইবে তথনই দেখিতে হইবে যে. 
ব্যাটাবী যাহ হইতে চার্জ হইতেছে তাহা নিজ ভোলটেজ, বাবা 
ভোল টজ অপেক্ষা অধিক কি না? নতৃবা ব্যাটারীটি চার্জ না হইয়া 
ডিস্চার্জ হইয়া ধাইবে। কারণ অধিক চাপ সর্ধদ। আল্পব দ্বিকে 'প্রবাচিত 
হইয়া চাপ সমতা! রাখিবাঁব চেষ্ট। কবে, যেমন একটি উপরিস্থিত জলাধাবের 
সঠিত একটি নিয়স্থিত জলাধাবাক একটি পাইপ ত্বারা যৌগ কৰিলে দেখ! 
ধায় যে॥ যদবধি উপরিস্থিত জলাধাব্ব জল নিরস্থিত জল ধারের জলের 
সহিত সমউচ্চতা স্থাপন না করে, তদববি এ সংযুক্ত পাইপ দিয়া জল 
প্রবাহিত হইতে থাঁকে ৷ সেইরূপ বৈছাতিক ক্ষমতা বেগকে আমর! 
বৈদাতিক হিসাবে ভোলাটজ (৮০1৪০) বলি। এর ভে।লটেজ বেগের 
প্রতিনন্ধক বা গতিরে ধ হেতুকে রেচিষ্টাঙ্স বলি। কোন নির্ধারিত 
ভোপটেজ কোন বির্ধারিত বাধ। (13651519205 ) প্রাণ্ড হইল যে 

বৈচাতিক শক্তি প্রবাঠিত 5য় তাগাকে কাবণ্ট বা প্রবাহ ( পাত ) 

বলি । অতএব দেখা যায় যে. পেোলটেজ, বেজিষ্'ন্স বা বাধা এবং 

প্রবা এই তিনটিব মাধা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে ত।51 ডাক 1র “ওম, 
নিম্নলিখিত ঠিলসাবে দেখা ইয়া ছন-_ 

ওমম 'ল' (00793) অ।ল্-রে - এখ্বানে £- অ। - আম্পেয়ার 

প্রবাহ ব। কারেন্ট ( 0াতা) ভোলভোলটজ না পোটেন্সাশি ডিফা- 
রেন্স (002051 01061600৩), বে-বেজিষ্ট্যান্ল (25315:81)05) বা 

বাঁধা । 

উদাহরণ £_-একটী ব্যাটাত্বী ৪ ভোলট ও ৫০ আম্পেয়ার (ঘণ্ট?) 
অর্থাৎ ২** ওয়াট বৈহ্যাতিক ধারন ক্ষমতা । নরবয়াঠ লাইনের ভোঁল- 
টে ২২০. লাইনের ।তার ৩।২১ (3. ৮. 0.) বাটারীতে ৫* আম্পেরার 
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প্রায়াজন, কিন্তু প্রতি ঘণ্টায় ৫ আন্পের়।র হারের অধিক এককালীন 
চা দেওয়। উচিৎ নয়। অত এব ৫ আন্পেএর হারে চার্জ দিতি হঠলে 
অন্ততঃ ১০ ঘণ্টা ব্যাটাঁীটি লাইনের সাত সংঘুক্ত থাক! গ্রয়োজন | 
£১১৯--৫০ আ'ম্পয়ার। পূর্ণর হিসাবে বিছাৎ প্রবাহ করাইতে হইলে 
কত রেজিষ্ট্যন্স হইবে ঠিক করিতে ৫ই ল 

_ ভে] ৯৭৩ রর নিরা. টি 'আ ই অতএব ৫ রর লহএর রেল টি ৪8 ওম" বাধা । 

রেজিষ্টযান্লর ঠিসাবকে “ওম? (0879) বলে। 
জানা প্রযোজন ৫ আ।.স্প।ার প্রবাগ ল।ঠনের তার দিয়। প্রবাহিত 

হইলে লাইলের ফোন ছানি হইবে কিনা? উদ্ধ শীমাব অধিক প্রণাহ 
প্রসাহছিত হইলে লাইন গরম হইতে বা পুড়িয়। যাইতে পাঝে। ইন্সু- 
লেটেড ১৬ গেজ তার দিয়। ৫ আম্পেরার অধিক্ষণ প্রবাহিত হইলে তার 
গরম হইয়া উহ্নাব টন্স্ুলেসন নষ্ট হবার সম্ভাবনা] । যাঁদ বৈদ্যুতিক 
বাতির বাঁধা (2২531315106 ) সংযুক্ত হয়, তবে সাধারণ ঠিসাবে 
গ্রতোক ১৬ বাতির তেজ যুক্ত কার্ধন বাতি ঘ্বার। ৩/১* আম্পেয়।র গাজ” 
হঈতে পারে । ৫ আম্পেষ।র চাজ' কারত হুইলে ১৬টি ১৬ রোসনাই 
যুক্ত বাতির প্রয়োজন। এই বাতিগুলিকে প্যারালালে যোগ করিয়! 
ব্যাটারীব সহিত সিবিজে সংযোগ করিতে হইবে । যদি বাতির সংখ্য। 
কম করা হয়. তবে সেইহ্সাবে চাজ করিবার সনয়ও অধিক লাগিবে, 
অর্থাং ৮টি বাতি দিলে ১০ ঘণ্টাৰ স্থলে ২* ঘন্ট।, ৪টি দিলে ৪* ঘন্ট। 
ল।গি'ব। 

দ্বিতীয় উদাহরণ £__ব্যাটারী ভোলটেছ ১২, আম্পেয়াবেজ ৬৬ 
চাঞ্জিং হার ৬ আম্পেয়ার, লাইন ভোলটেজ ১১০ তারের গেঙঈ্গ ১৬ 
(5. %/. 7) | যেহেতু চাজিং হার ৬ আম্পেয়ার ১৬ রোসনাইযু়ু 
কার্বণ বাতি ৩/১* | এত এব ৩২ কার্ধণ নাতি ৬ আম্পেরার অশ্ব 

৬ শাম্পেয়ারে ১টি ৩২ বাতি এবং ৬* আন্পেয়ার চ্জ করিতে হইলে 
১* ঘণ্টা । যদি ৪টি ৩২ বাতথাকে তবে ব্যাটারীটি ১* ঘণ্টায় চান 
করি উহার ২॥০ ৭ অধিক সময়ের প্রয়েজন হইবে অর্থাৎ ব্যাটারাটি 
২৫ ঘণ্ট! ধরিয়া! চাজ” করিতে হইবে। 



দশম শিক্ষা 

চুম্বক তত্ব (১1425087)) 

চুম্বক বৰ! ম্যাগনেনট (71586: $- পূরাকালে জানা ছিল, 
এক পকার খনিজ-পাদর্থ লৌহকণ! সকলকে আকর্ষণ কার ও এীয়প 
পদার্থকে গলোগতাব দ্বারা জুশাইিলে দেখ! যয়, উচায়। একটি বিশেষ দিক 

নির্ণন করিয়া অবস্থান করে । এইরূপ পদদার্থকে 'লোড-ষ্টোন? (1,০80- 
81076) বাঁ চুগ্ঘক-প্রস্তর বলা যাতে পারে। রূপ গন্ডরের সতত লৌহ 
বা! টম্পাইকে থদিলে দেখা যায যে, শী ঘর্ষিত লৌহ বা ইস্পাত চুগকণু 
কী ৪ অবস্থা-প্রাপ্ত হযাঁছ। লৌঃ ব| 

ইম্পাত ধাতু যত কড়। ধাতের হয় 
নি উহাদের চুদধকত্ব ও তত অধিক কাল 

চিন্র-১২৩ স্থায়ী হয়। কোন কৃত্রিম চুগকই 
চিরস্থাধী নয। লৌঠবা ইস্পাত ধাড়ব চুম্ধকত্ব অধিক কাল স্থায়ী হইলে 
উষ্কা্দিগ:ক ্থাযা-চৃ্নক ( 76710810600 0126166) বলে। ইম্পা্ভ 

প্রত ধাতু ক কার্ধাকবি গারাতঙে গ ৭ করিবা ও পাইন"! (6022) 

দিয়। কড়া করিয়! কৃত্রিম চুক প্রস্তুত করা চয়। 
সাগ্নেটিক পদার্থ (1/8176110 100019 ) £-- বৈজ্ঞানিক 

ফ্যাবাড়ের মতে, যে সকল বস্থ চৃদ্ধকের দ্বারা ঈধং বাঁ ততোধিক আক 
হয় তাগারা দষট শ্রেণীর, যখা £_ 

১। পাযার'ম্যাগ্রেটিক বা মাগ্নেটক (7818-01887010 
01" 7580600,) 

২ ডায়া-গাগ্নেটিক (1017-1080600) 

যে নস্গুি চুগকেব দ্বারা আক হয় তাঠার। 'প্যাবা-মাটিক' | থে 
বস্তগুলি চুক দ্বারা শিক্ষিত ঠ় তাগরা 'ডায়া-ম্যাগ্নেটিক বস্ত। ডায়া- 
ম্যাগ্সেটক দ্রব্য আমাদের বিষয়বস্তু নয়। 

পে /2া দির 
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চুম্বক -০সর (119870৩৮-0১০155) ১ চুদ্ধকের আকর্ষণ-শক্ধি চুক 
খাতুর ই ীমার নিকট কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে পরিলক্ষিত হয় এই সঙ 
হুষ্টটিকে 'মেরু ব1 পোল বলে। এই পোপ বা মেরু 2ইটি সম-গ্ররুতির 
চূদ্কত্ধ প্রাপ্ত বস্টিকে (চিত্র-১২৪) এলো-হুতার দ্বার ঝুল।ইলে বা শ্চাগ্র 
দণ্ডে (2০100৩0 7১091) খাটাইলে দেখ! যায়, উহার এক সীমা প্ার্থবীক়্ 
উত্তর সীমাকে ও অপর সীশাটি পুথিবর দক্ষিণ-সীমাকে লক্ষ্য করি 
স্থিত হয়। এইরূপ চুর্ধকের উত্তর-পীম! লক্ষিত মেরুকে 'উত্তর-মের 

রঃ (২০70১-0১০1৩ এবং দক্ষিণ 2ম] 
লক্ষিত মেরুকে দক্ষিণ-মের 
(১0311)-01৩) বলা হয়। 

এটরাপ দুইটি চু্ককাক লইয়া 
(চিত্র-১২৪-১২৫) উহাদের উত্তর 

মেরু বা পোল ছুইটি ব। দাক্ষণ 
মেরু বা পোল দুটিকে একদিকে 

লাখ! হয়, তাহাতে দেখ যায় 
উঠার! পরম্পরক নিক্ষপ করে। 
যদ্দি একটির উতর-পে'ল অপরটার 
দক্ষিণ-পোৌঁলের নিকটবর্তী করা যায় 

/ তাাতে দেখা যায়, একটি অপরটি- 

চিত্র-১২৬ কে আকধণ করে। ইঠার 
দ্বার প্রমাণিত ভয় “সম প্রকৃতি 

৭) যুক্ত” পোল পরম্পরকে 'নিক্ষেপ' 
করে এবং বিপরীত প্রকৃতি-যৃক্ত 

চিত্র ১২৭ 
পোল পরম্পরকে 'আকষণ' করে। 

(চিত--১২৬) আরো দেখ] ধায়, 

*ন্ন ভি উঠ যত ক্ষুদ্রেই হউক, উভ্তাত হইটি 
সা রি পোল খাকিতেই হ₹ইবে। এবং 

উহাকে ভাঙজিলেই, এ ঢইটি 
অংশে ছুইটি করির। পোল সর্বদাই 

চিত্র--১২৮ বিরাজ করিবে। 
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সম্ভাবিত চ্ুঙ্ষক ত্র 1709০০৫ 2/138064300) ১১ । একটি 

চু্বক-শাক্ত বিশিষ্ট ধাতুর (95100%171400987560) "সীমার নিকট বাদ 
একটি চুম্বক-ধাতু অ'ন। যায় তবে প্র ধাতুটাও চুত্বকত্ব প্রাপ্ত হয় । 
( চিত্র ১২৭/২৮ ) চুথক ধাতুকে চুকত্ব প্রাপুর ব্)বস্থা দেখ।ন হইয়াছে । 
( চিএ ১২৯) একটি চুম্বক পধাথকে (লৌহ) স্থারী চু্ধক্র সহিত ঘর্ষণ 
করিলে এ ঘষিত ড্রবাটি চৃম্বকত্ প্র।ণ্ড হ4 দেখান ৪হয়াছে। 

সগ।বণ গ্রিযা এক, ছুই বা পৃথক 
থধণ দ্বার (১5 5101816, 0০91০ 

& 560812505 19901) হয় দে। 
যাইতছে | (ত্র ১৩০-১৩১) 

২। একটি চু্ক-পদ্থকে 
গরম করিয়। পৃথিবীর উত্তর ও 
ও দারক্ষণ মেরর দক বরাণর 
রা'খয়া উহার উপর আঘ(ৎ 
কারলে উদ্ ধাতু চুম্বকত্ব প্রাপ্ত 
হয়। 

৩। একটি চূম্বক-পদার্থে চিত্র 
১৩২ অর্থাৎ লৌহে ইন্দূলেটেড তা 
জঁডাইসা, উহার মাধামে [ব£য- 
প্রবাহ চালন। কালে দেখা যার 
& লৌহ চুম্বকত্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এ লৌহ ক্কচা বা ঢালাই কারয়। হয় 

তবে উহার কর়েপে বি) 

প্রবাহে সঙ্গে সঙ্গই গ্রথর চুম্ব- 
চিত্র- ১৩১ কত্ব গ্রাপ্ত হয় এবং প্রবাহ রোধ 

করিলত ততৎ*'ণ|ৎ চুম্বক-গ্রথরতা 
70404 04০ অতিশম হাস পায় এবং যেটকু 
্ রা চি ্ থাকে তাঁহাকে রে সডিউয়াল চুস্বক 

চিত্র- ১৩২ (৮6580021 108805027)বলে। 
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একটি টেম্পার যুক্ত ছিলে উপবে।ক্ত মতে শিছাৎ- প্রবাহ দিলে ও বিষুক্ত 
ফরধিলে বাদও প্রথ মই উহ প্রথগ চূত্বকত্ব প্রাপ্ত হয় ন।, তথাপি এ 

টু 'প্রক্রিয়। কিছুক্ষণ অবাঁধ করিলে 
হিলটির চুঘ্ক-গ্রাথগত। বি পার 
ও উঠার চুকত্ব কিছু ক'লস্থারা 
হয় 5হ|কে স্থায়ী বা কৃত্রিম 
পারমেনেন্ট চুম্বক পলে। পার্শ্বে 
৪ইটি (চিত্র ১৩৩ -১৩৪) 
বিভিন্ন প্রণালীতে পারমেনেপ্ট 
চুষ্থক প্রস্তুত কবণ দেখ।ন হইল। 

১৩৩) ১৩৩ 15.ঞ একট বৈহাতিক চুম্বকের সাগায্যে আখক্ষুরারুতি স্থায়ী 

চুষকেজ (যব। মগ্ন টার চুবৰকব) চূৰকা করণ দশত হইগাছ। চুৰকী 
করণ “শা হুল আ়ংরু ত চুকে? নেকন্ববংক লোৌ5গখ:গুব দ্বার 

সংবুক্ত করিরা ভবে গাব বৈছু'তিক চুক. ৪ইতে তুবিরা লইতে হয়, 

এনং টার পেলবরের ম'ধা কে!ন আর্মেচার স্থাপন না কর। পথান্ত এ 
লে"ছ থগুডকে খুপতে নাই। ক।রণ পোলপিদত্বয় উহার ছারা সংযুদ্ধ 
থাকিলে চুম্বক বগ খুব প্রথর থাকে, এবং চ।রিদিকে ছড়াইতে পারে ন!। 



৯৭৩ মোট শিক্ষক. 

এ পোলপিসের মধ্যদিয়া রেখা এক পোঁদ হতে অপর পোলে ফাঁয়। ইচ্ছা 
১৩৪ চিত্রে রেখা ছারা দশিত ভইয়াছে। এ বিষয়ের বিষদ বিবস্বথ : 
বিছ্যুৎতদ্ব শিক্ষক পুসুকে দ্রষ্টব্য । 

টত্বহ্যাতিক্ক শকভ্ভুর গভি ও ভাহাতে চক্ষে পাল 

ও উহ1৮দর লিকুপণ । 

যদি একটা চুম্বক পদার্থের উপর ইন্গলে:টভ তাঁর জড়ান যায় এবং 

তারের মধ্যে বৈহ্যুতিক শক্তি ঘ'ড়র কাটার গতি মগ্ুসারে প্রব।হিত 
হয়, তখন দেখ যাঁ় যে এ চুদ্ক পদার্থটার দর্শ:.করাদকের শেষ অংশ 
দক্ষিণ পোল, এবং ঘড়ির কাটার বিপরাত দিকে বৈদ্বাতক শক্তি প্রবাহিত 
হইলে দর্শকের দিকের শেষ অংশে উত্তর পোল গ্রস্তত ঠয়। একটী রে।লারের 
উপর একটা ইন্শ্র(ল/টঢ তার এক 'রো?কে' জড়াইয়া এ রোলারটা বাহির 
করিয়। লইলে তারেরগুটিকে সলেনয়েড (51১1৩72010) বাল। ই সলেনয়েডের 
মধ্যে বৈছ্যুতিকশন্ধি, গ্রাবাঠিত করি/ল, চুক ন্যায় উহার গ্রক্কৃতি দুষ্ট 
হয় | যেমন ফ্লোটিং-ব্যাটারী (€1080778 19211679 )। চিত্র ১৩৬ 

রি যেমন একটা চুগ্ধক পদার্থের উপর 
রি তার জড়াইয়৷ বৈহ্যতিক শক্ষি 

গরবাহিত করাইলে উহ্ার মধ্যে 
চুম্বক রাজ্য (15195606150 

৮০10) প্রস্তুত করে, সেরূপ 
চিত্র--১৩৬ চুম্বক রাজ্যের মধাদির! একী 

ইন্স্থুলেটেড-কণাক্টার (28815150 ০০.0800607) বা তার যাতায়াত 

করাইলে এ তারের মঞ্যে- বৈদ্যুতিক শারক্তর »ঞার হয়। 

এ -নহও সাও এড এ ৪০ ত৫5৪০ € (54676 

কচয়কী বিছ্য২তত সংক্রান্ত পাদ । 
১। কর্ন্টমিউয়াস বা ডাইরেই-কারেণ্ট (৫0011009005 01 01750 

08011751700 যদি একটি কারেণ্ট বরাবর একদক ৯ইতে অপর দিকে 
যাইতে থাঁকে অর্থাৎ পজেটিভ পোল হই'ত নেগেটিভ পোলে যায়, 
তাহাকে ডাইরেউ কারেন্ট বলে। ডিনামিক্যাল-বিছ্যুৎ কমিউটেটারে 



মোটর শিক্ষক ৯৭৪ 

ধঙাধো ভাইয়েউ কারেন্ট পরিণত হুয়। রাসায়নিক বিছাৎ সর্বদাই 
ভাইয়ে কায়েন্ট ৷ 

২। অপন্টার'নটিং কা“ণ্টম্ € /১10608006 ০৪াভিযেও ছি 

কোন বৈছ্যাতিকশ'ক্ত সময় ব্যবধান গতির দিক পবিবর্তণ করে" 
র্থ।২ৎ একবার যে তারের মধ্য ঠঠর্তে আসিংতছিল, পরেক বার সেই 
তারের মধ্যে ফিরিয়। যায়, যেখন প্রথম মুহূর্তে যেটি পজেটিত (+) ছিল 
পরে সেটি নেগেটিভ (-) হৃহয়া যায়। তাহা হইলে এইরূপ পরিবপ্তনশাল 

কা রটকে অটারনেটিং-ক।রেন্ট কছে। ম্যা্নটোর কারেণ্ট অল্টারনেটিং? 
কিন্তু বাটারীর কারেন্ট ডাইরেক্ট | 

৩। বৈহ্াতিক ক্ষমত। বা ওয়াট (৬/2০)-_-ভোল্টকে আংম্পেয়ার 
দিয়। গুণ করিলে ওয়াট পাওয়া যায়। সেই ওয়াটই কাধ্য শক্ত। এক 
সঙভ্র ওয়াটে এক 'কিলো-ওয়াট” (1119-/51.) বা! এক হনিট (0. 
01800) হর । এক ইলেক্টিক্যাল ইউনিটে ১৩৩ মেকানিক্া1ল ধর্ষ- 
পাওয়ার । অতএব এক গর্য পাওয়াব »ু ১৪৬ ওয়াট । সাধারণ কার্বণ 
ফিলামেন্টের বা তত প্রতি কা/গুল পাদ্য়ারে চ।রি ওয়াট খবচ কবে, 

1কন্ত মেটালিক-ফিলামেট (71119720150) বাতি, কাাগ্ডেপ-প।ওয়ার প্রত 
১'২ ওঘাট খরচ ক:র। গ্যান পূর্ন বান্ধব ১২ ওথাট খর5 কবে। 

৪। ক্যাগ্ডেল পাওয়ার (020016 17৯0৬/৩া 75 0 ৮) -একটী 
্টাগাড (9:2051810) বা তকে 'বোড-অফ-ট্রড' স্থির ক রয়াছেন ষে 
ই৪। এক কাাণ্ডেল পাওয়ার (তএক* বাতির তেজ)। ইগার আব কোন 
ভিন্ন হিসাব নাই । সেই বাতির হিসাবে ক'টানেট রি (2700008৩0%) 
পরাক্ষর ছার। বাতি সক-লব রোন্ন।ইয়ের তেজ স্থিরীকৃত হয় । 

৫ | ব্যাটারী-কেপাসিটি, (95৮6:৮-050501% )-ব্যাট।রীর 

বৈতাতিক শাক্ত ধারণ করিবার ক্ষমত।। এই কেপালিটি বাটারার 
প্লোটর বর্গ ইঞ্চির ঠিসাবে স্থিখীকৃত হয়, থা--আকুমুলেটা'রর কেপাপিটি 
৬ আা।ম্পয়।র-আওযার অর্থাৎ ৬* আম্পেয়ার কারেন্ট ল্লে ১ ঘণ্টা 
অবধি শনি, ১৭ আ/ম্পয়ার কারেন্ট লইলে ৬ ঘণ্ট। কবধি শক্তি বা ১২০ 
অ।ম্পেয়।র কারেণ্ট লইলে অর্ধ ঘণ্টা আবাঁধ শক্তি দিবে। 



১৭৫ তখটর শিক্ষক্ষ 

০৩ ১ একসজে অধিক কারেপ্ট বাটারী হইতে ব্যবহার করিলে 
উচার কেপাসিটি কমিয়। যায়। 

৬। আর্থ কনেক্সান (7810) ০০7)50300) ;--এই শবাটী ঠিক 
মেটর ধানের বৈদ্যুতিক যষ্ত্রে ব্বগর হয়না! কারণ আর্থ বা মাটিতে 
কেন কণেক।ন হয় না? বানর চাকাতে সর্বদাই ব্বার-টায়ার লাগান 
থাকে, এ রবার ঈন্স্থলেটার, অত£ব এই কনেক্সানকে ফ্রেম বা বড়ি 
ক'নক্সান বাই বি.ধয় কারণ একটি তার ধাতু ফ্রেমের সঠ্ত সংযোগ 
হইর। ৫ ছঠিও পথ পম্পূ রে (09171৩15307 0170810) | 

৭। সট-লারকিট (9129. ০০811) $-ঘখন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি 
তাঠার গন্গবা পথ দয়া ন। গিথাবা কাধা ন' করিয়া অক কোন পথ 

প্রস্তুত করিয়। চপ্রিয়! যায় তাগকে সট-সারকিট বলে। যেমন ছুটি 
ভা'রর সহযোগে একটি আ.ল। জলিতেছে) এমন সময় হ)াৎ যদি এ গড়ি 
ব। তবাবান্ের মধ্যে যাইবার পূর্যেই তার চহটী পরস্পর ছু"ইয়। যাইম। 
বৈঠতিক প্রবাঠ্রে গতি সেই পথ দিয়া চলিয়। বায়, এবং বাতিক না 
জ।লায়, এরূপ প্রণাঞ-কাধাকে সর্ট-সারকিট বাল । 

৮) কমিউটটার (0০20৮ 910) £-- সাধারণ ইলেকট্রো-ম্যাগ- 

নেটিক ইনডাক্সান মেসিনে অল্ট।ননেটি; কারেণ্ট প্রস্তুত হইয়া] থাকে, 

সেই কারেন্টকে কন্টিনিউয়া বা ডাইরেউ কারেটে পরিণত করিতে 
হইলে একটী উপকগণের প্রয়োজন হয়, উহ্থাকে কমিউটেটার বাল । 
সাধাণ ডাইরেক্ট কারেট ডাইনামো ব। ইলেকটিক মোটরে কমিউটটায 
বাবহ্ৃত হয়। ফে।ড" গাড়ীর মাগ্নেটা ভইন্তে কারেন্ট কমিউটেট।র 
গাঞায্যে ভিন্ন ভিন্ন কয়েলে যায়, ও ফ্রেমে কানক্সান হইয়া ঠাউ-টেন্সান 
কারেট উতৎপন্্ করিয়। ই্গ্িণান কারা সমাধা কার। ফোড" গাড়ীর 
কশিউটেটার ই'ঞ্জনর সম্মুখে ক্যাম-সাফটের শেষভাগে সংযুক্ত থাকে। 
মা গ্রট। প্রভৃতি অল্ট।বনেটিং কারেন্ট উৎপাদক যস্ত্রের বৈহাতিক 
প্রণাহ সরবরাহ করিতে যে উপকরনটির প্রয়োদ্গন হয় তাঞচাকে গ্লিপ বিংঃ 
(918-508) বলে। এ শ্লিপ-রিং অলটারনেটিং কারেন্ট ইলেকটিক 
মোটরে ব্যবহৃত হহয়া থকে । 
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৯) ডিছ্রিবিউটার (10851329506) ইহ! ম্যাগ.নেটো! কিছ! 
কয়েল হইতে হাই-টেনসান কারেন্ট লইয়া ম্পাফিং'পলীগে অপিশ্ফুলিজ 
উৎপাদন করে। সিলিগুারের সংখ্য। একটির অধিক হইলে এই অংশটি 

ব্যবহৃত হুয়। দুই-সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের ম্যাগনেটোতে ডিঠ্রিবিউটারের 
প্ররোজন চয় না। 

স্পাকিং-গ্যাপ (908:1008-88৮ ) :--ইহা ম্যাগনেটোতে সেফটি 
তালভের কাধ্য করে। কোন কারণ বশতঃ যদি প্লাগের-পয়ে্ট অধিক 
পৃথক হয় তবে হাই-টেনসাঁন কারেন্ট কয়েলকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, 
এবং এই গ্যাপ দিয়! বেগ বাহির হইয়া! যাওয়ায় কয়েলকে ন্ট করা 
হইতে রক্ষা করে। যদ্দি ম্পাকিং-গ্রণাগ বা আর কোথাও ওপন সারকিট' 
(0790. ০110810) হয়, তখন ম্যাঞ্জেটা হইাত অধিক বেগ গ্রব।ঠিত 
হইতে থাকে এবং আ.রমেচার কায়লকে তপ্ত করে। ল্পাকিং-গ্যাপ 
থাকিলে উহা! দিয়া অগ্রিন্ফ'লঙ্গ বাহিত ভইয়। বৈদ্যুতিক তেজ দ্বার! 
ভগ কর। হইতে বিরত করে। উহার অপর একটি নাম সেফট-গ্যাপ 
€980০0/-097) 

১৯ হাই? এবং "লো? টেন্সান (17181) & 1,০01 6782015 )১-- 

অভাধিক চাপধুদ্জ বিচ্যুৎকে 'হাই-টেন্সান? ও অল্প চাপযুক্ত বিদ্যংকে 
'লো-টেন্সান' বিদ্যুৎ বলে। সচরাচর অধিক চ]পযুক্ত বিছ্যুতের আম্পেয়ার 
প্রবাহ অল্প, এবং অল্প চাপযুক্ত বিদ্যুতের প্রবাহ অধিক । গ্রবাহক তারের 

ব্যাসের পরিমাপ গ্রবাছের উপর নির্ভর করে, এবং তারের ইন্মলেসান, 
চাপের উপর নির্ভর করে, অতএব হাই-টেন্সান তার সচরাচর উত্তমরূপে 
ইন্হলেটিং দ্রব্যের দ্বার বেঠিত হয়। উহা! অপেক্ষাকৃত হৃল্প তার ছারা 
প্রস্তুত এবং রেজিষ্ট্যা্সও আঁধক। লো-টেন্সান ([.০%/ 167783071--ই€1র 
মধ্যদিয়া কম ভোলটজ যাইতে পারে। ইঠাঁর ইন্সুলেলান কিছু কম 
এবং তারগুলি হাই-টেন্দান তার অপেক্ষ! মোট হয়। 

তাও 



একাদশ শিক্ষা 
৫বছ্যতিক ইগ্লিসান £-- 

ইন্টার্ণাল কন্ধাশ্চান ইঞ্জিনের গ্যাস গ্রজ্জলনের উপায় অনেক প্রকারে 
করা হইয়াছে, যেমন খোলা বাঁতির দ্বারা, ইট -বাধ ছার, হট -টিউব দ্বার, 
কিন্ত উপরোক্ত কোন উপায়ই দ্রুত গতিষুক্ত ই্জনের পক্ষে কাঁধাকরী 
নহে, সেইভ বেছু]াতিক ইগ্রসানকেই প্রধান সহায় স্থির করিয়া উহার 
দারা এ কাধ্য অধুনা সম্পাদিত হইয়| থাকে। এই বৈদ্যুতিক ইগরিসান্ 
কাধ্য ছুই উপায়ে হইতে পারে, যেমন £__ 
(ক) অন্ন চাপযুক্ত (,০%/ 127310% ০৮ ০1152) বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে । 
€খ) অধিক চাপযুক্ত (8718. €5175107. 01 $০168£০) বিছ্যুৎশক্জি সাহায্যে 

অল্প চাপবুক্ত খিদ্বাৎ সচরাচর রাসায়নিক প্রাইমারী সেল, আকু- 
মূলেটার, ডাইনামো বা লো।-টেন্সান ম্যাগ্নেটে' হইতে পাওয়া যাঁয়। 

উপরোক্ত বিদ্যুৎ প্রাদায়ক অবলঘ্নগুলি 
হইতে মৌজান্ুজি ও সুবিধামত অধিক 
চাপবুক্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাঁয় না, সেই- 
জন্ত ইহাদের দ্বারা প্রস্থত বিদভ্রাৎ-বেগকে 
€লা-টেন্সান+ বিষ্যুৎ বলা যায়। এই 
বিদ্যুতের দ্বারা ইগনিসান ক্রিয়া 
করাইতে হইলে প্রবাহিত বিছ্যৎ-বেগ- 
পথ ছেদন দ্বার! শ্ষূলিঙ্গ উৎপাদন করে, 
সেই বহম1ন বিছ্যৎ-বাহকের বা তারের 
পথ ছেদন কাধ্য, ইঞ্জিন-সিলিগারের 
মধ্যে নিয়মিত সময়ে করাইতে পারিলেই 
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গ্যানে অগ্নিসংযোগ ক্রিয়। সম্পাদিত হইতে পারে। এইরূপে ইগ নিসাঁন 
কার্য করিবার জন্ত বিভিন্ন প্রথা! অবলম্বন করা হয়। মেকানিক্যাল “মেক 
ও ব্রেক' প্রবা ষ্টেশনারা অন্ন বেগশীল ইঞ্জিনের জন্গ বাবন্বত হইতে 
পারে, কিন্ত বেগবাঁন পেট্রোল ইঞ্জিনের পক্ষে সিলিগাঁরের মধো এ মেক ও 
বেকের কার্য এক প্রকার ম্যাগনেটিক-কয়েলযুক্ত প্রাগ ছারা সাধিত হয় 
(চিত্র- ১৩৭)। এ গ্লাগে একটি মাগ.নেট কয়েল আছে, সেই কয়েলের 
মধ্যদিয়া একটি কাবেণ্টকে নিয়মিত সময়ে প্রবাহিত করাইলেই উহ্হার মধো 
মেক ও ব্রেক পরেপ্টের ছেদন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ও এ স্থান দিয়। বৈছ্যাতিক 
স্ুলিঙ্গ উৎপন্ন হইণা গাাঁসকে প্রজ্জলিত করে। এইরূপ মেক ও ব্রেক 
স্পার্ক ইগ.নিসানের অন্ুবিধা এই, সিলিগারের গ্যাস প্রজ্লনের কার্বণ 
দ্বার! বিছ্যুৎবেগ বাকের চলনশীল অংশগুলি জাম হইয়। যায়, ও সর্ববদ। 
পরিখার না করিলে কাধ্য করে ন।। সেইজন্য উহার। বিশেষ বিরক্তিকর 
হয়। সময় সময় দেখা যার যে ব্রেক পয়েন্টগুলিতে কার্ধণ আচ্ছাদিত 
ভওয়ার উহাদের বৈছাতিক পথ রোধ করে, তাহাতেও ইগ.নিসান্ 
ক।ধ্যে বিশেষ বিদ্ল ঘটায় । সেইজন্য এই প্রণালীর দ্বারা ইগনিসান্ 
কার্য একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। লো-টেন্সান 
ইগনিসানের এত অস্ুবিখা হাই-টেন্সান ইগনিসানে লক্ষিত হয় না, 
কারণ বিদ্যুৎ চাঁপ অতিশয় প্রবল হওয়ায় উহ! অক্রেশে প্রবাহ পথের গ্যাপ, 

- বা ফাক উল্লজ্বন 
করিতে সমর্থ হয়। 
অনেক সময় দেখা 
যায় যে সাধারণতঃ 

“লো- টেন্সান্, 
ম্যাগনেটো! ইঞ্জিন 
দ্বার] চালিত হইয়। 
কারেন্ট উৎপন্ন কবে 

চিত্র--১৩৮ ও সেই কারেপ্টকে 

ব্যাটারী কারেন্টের ন্ু।য় কয়েলের মধ্য লইয়! “হাই-টেন্সান” করিয়া, 
জান্প-স্পার্ক প্লাগ দ্বার! ইগ.নিসান কার্ধা করান হয়। ইহার আরমেচার 
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ঘুর্ণনের টাইমিং নাই। প্রাইমারী ব্যাটারী ও আকুমুলেটারের বিষয় 
পূর্বেই বর্িত হইয়াছে । ভাইনামে ও ম্যাগ নেটোঃ ইহার! ইলেক্ট্রোম্যাগ- 
নেটিক ইন্ডাকসান গ্রণালীর বিছ্যৎ প্রত্তত কারক যন্ত্র। ভাইনামে। ও 
ম্যাগ নেটোতে প্রভেদ এই যে, ডাইনামোর ফিল্ড-ম্যাগনেট বিহ্যুৎবাহী 
কয়েল দ্বারা প্রস্তুত (চিত্র-১৩৯) ম্যাগনেটোর ফিল্ড, পার্মেন্ট্ট ব। স্থারী 
চুম্বক দ্বারা গ্রস্তত | (চিত্র-১৩৮, ১৩৯) উচাঁদের গঠন দেখ! যাইবে । 

ছুইটা যগ্তই প্রথমে অল্টারনেটিং কারেন্টকে কমিউটেটারের সাহায্যে ডাইরেক্ট 
বা কণ্টিনিউয়াস কারেণ্টে পরিণত কর। হয়। ম্যাগনেটে। যন্ত্রের 
কারেন্টকে ডাইরেক্ট কাবেন্টে পরিবস্তিত না করিয়।, উহাকে অল্টারনেটিং 
কারেণ্ট অবস্থতেই ব্যবহার করা হয়। এই স্থানে জানিয়! রাখা প্রয়োজন 
ঘে ইলেকৃট্রো-ম্যাঁগ.নেটিক ফিল্ড, পারমেন্ণ্টে ফিলড ম্যাগ নেট অপেক্ষা 
অনেক প্রথর হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে প্রাথমিক অবস্থায় প্রস্তত 
বৈছ্যুতিক শক্রিপ্ন চাঁপ অধিক করা৷ বিশেষ অন্গ বিধাজনক, সেইজস্ত প্রথ্ে 
অল্প চাঁপযুক্ত বিদ্যুৎ গ্রস্তত কর! হয়। ইহা! পূর্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত কর 
হয়। অল্প চাপুক্ত বিছ্যুৎ-প্রব/হকে অপরাপর উপকরণ দ্বারা অধিক চাঁপ- 
বুক্ত করাইয়া হাই-টেন্সান ইগ্নিসান্ কার্ধে ব্যবহার কর যায়। এইন্সপ 
উপকরণ “রুমকফর্কস্ কঞ্ধেল+ প্রণালীতে ব্যাটারী ও কয়েলের সাহাধ্যে 
হইতে পারে, ব। লো-টেন্সান ম্যাগনেটে! ও কয়েলের সাহাযোও হইয়া 
থাকে । যে সকল কয়েল ব্যাটারীর সাহায্যে কার্য করে, তাহাদের 
ব্যাটারী, প্রাইমারী সেল হইলে, (উহাদের আরুক্ষয় হইলে) সেলগুলিকে 
পুনরায় ঘদলাইবার প্রয়োজন হয়, এবং যাহারা আকুমুলেটার সাহায্যে 
কাধ্য করে তাহাদের আকুমুলেটার, হয় চার্জ করাইঙ়্া! লইতে হয় নতুবা! 
ইঞ্জিন চালিত ডাইনামোর দ্বারা চার্জ হইয়া! থাকে। ১৯৩৮ সালের 
পূর্বের ফোর্ড গাড়ীর 'লো-টেন্পান” ম্যাগনেটে। হইতে কয়েল কার্য করিয়া 
হাই-টেন্সান বিদ্যুৎ প্রস্তত করিয়। ইগ.নিসান কার্ধ্য করিত। আধুনিক 
হাই-টেন্সান ম্যাগ.নেটোৌতে প্রথমে লো-টেন্সান ফারেণ্ট প্রস্তুত হইয়া 

উহার মধ্যেই হাই-টেন্সানে পরিণত হুইক়| কার্য করে। এইক্সপ 
'আরমেচার কয়েলকে “অটো ব্রান্লফম্্ার” বলা হয় । 
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লম্ভাবন (100500050১৭ 

যদি একটি ইন্নুলেটেড তারকে রডের উপর এক রোকে জড়ান যান্র 
এবং এ তারের মধ্যদিয়। বিছ্যুৎ-বেগ পরিচালিত করা যায়, তখন দেখা 

যায়, এ বিদ্যুৎ প্রবাহ হঠাৎ ছেদন করিলে জড়ান ভারটার মধ্যে একটি 
বিছু। ৎ এবাহ লক্গিত হয়, সেই বিহ্যংকে “সস্ভীবিত বিদ্যুৎ” বল! যায়। 

আবার দেখা যায়, যাঁদ রডটি চুম্বক ধাতুর বা লৌহের হয়, তখন এ 

সম্ভাবিত বিছ্যাতের তেক্স অচুম্বক পদার্থে জড়ান তারের সম্ভাবন অপেক্ষ! 

আনেক অধিক হয়। অতএব এইরূপে এক রোকে লৌহের উপর জড়ান 

ইন্হ্ুলেটেড তারকে “ইপ্তাক্সান কয়েল' ৰলে। 

যদি এ ইন্নু'লটেড তারকে এক রোকে না জড়াইয়৷ অর্দেকট। 
এক রোকে, অপর অদ্ধেকটা বিপরীত রোকে লৌহের উপর বা কোন 
অচুম্বক পদার্থের উপর জড়ান যায়, 'এইরূপ জড়ান তাঁরকে 'অসম্ভাবক' 
কয়েল বা নন-টন্ড।কটিভ ওয়াইগিং বাল। (চিত্র_-১৪*) এইরূপ 

কয়োলর মধ্য দিয়া! বিছ্যৎ বেগ গ্রবাভিত 
4016৮ করাইলে দেখ যায়, বিহ্যৎ বেগ ছেদন ফান 

এঁ তারের মধ্যে সম্ভাবন ক্রিয়া লক্ষত হয় 
চিত্র_-১৪* না. এবং যদি রূপ জড়ান তার লৌহের উপর 

থাকে, তবে দেখা যায় যে লৌহ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় না। নন-ইণ্ডাকটিভ 
ওয়াইিংএর চিত্র--১৪* দশিত হইল। 

সম্ভাবতেনর অনুমান :- এক রোকে জড়ান ইন্সুলেটেড 
ভাবের ম।ধ্যমে বিছ্যৎ গতি হেতু উহ্থার চতুদিকে চুম্বক রাজ্য প্রস্তুত কৰে, 
এবং এ অড়ান তার কুগুলী চুম্বক রাজ্যে থাকার ধখন এ চূগ্বকরাজ্য 
বিদ্যুৎ গ্রবাহ বন্ধ করিয়া নষ্ট কর! বায়, তখন (এ রাজ্যের বিদস্ব হেতু) 
রাজাস্থিত কয়েলের মধ্য সম্ভাবন হয়। এইরূপ সম্ভাবন ক্রিয়াকে 
“্থীয় সম্ভাঁঘন' ব। সেল্ফ ইপ্তাক্সান বল! যায়। বদি এ কয়েলের মধ্যে 
লৌহ বা চুক ধাতু থাকে তবে দেখা যার, এ চুম্বক ধাতুর জন্ই ইণ্তায্মান 
কাধ্য অনেক গুণ অধিক হুয়। 



১৮-১ €সাটব শিক্ষক 

চম্বক ধাতু শুন্ত এক রোকে জড়ান ইন্হ্ুলেটেড ধাতব তারের 
িনিসি ২২২ করয়েলকে সলেনয়েড বলা হায়। 

( চিত্র--১৪১) সলেনয়েডের 

আকৃতি দশিত হইয়াছে একং 
উহার মধ্যের ছৃন্বক রাজাও 

চিত্র--১৪১ দশ্তি হইয়াছে । 

কঢেয়ল (0০11): এখানে কয়েল বলিল বুঝিতে হইবে ষে 
পূর্বাক্কিত সলেনয়েড ও ননইগাঁকটিভ ওয়াইগ্ডিং চিত্রের স্তায় জড়িত 
ভারাকে কমেল বলা যায়। প্রর্নপভাবে জড়িত তারের মধ্যে কোন 
লৌহেয় ব৷ অপর কোন দ্রবোর দণ্ড থাকিতে পারে বা নাও থাকিতে 
পারে। এরূপ দণ্ডের থাক বা না থাকা কয়েলের কার্যের হিলাবের উপর 
নির্ভর করে। আমাদের ইলেকৃট্রামাগ্রেটিক ইগ্তাক্সান কার্যের জঙ্ 
অধিক।ংশ ক্ষেত্রে "লৌহ-কোর” কয়েলের মধ্যে থাকার প্রয়োজন হয়, 
যেহেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে উহ। ইগ্ডাস্সান ক্রিয়া বহুগুণ বৃদ্ধি করে। 
ইহার বিষয় আরও অধিক জানিতে হইলে “বিহ্যৎতত্ব শিক্ষক” দ্রষ্টব্য । 

ইগ্ডাঝ্সান কচঢয়ল (ই ওয়াইপ্ডিং যুক্ত) £__পূর্বে একটি মাত্র 
জড়ান তারের দ্বারা প্রস্তুত ইগুক্সান কয়েলের বিষয় বণিত হইয়াছে 
এখন দেখা যাঁউক, যদি একটি লৌহ-কোবেব উপব দুইটি ইন্হৃলেটেড 
তার জড়।ন হয় এবং কয়েল হুইটির মধ্যে বৈছাতিক সংযোগ না থাকে, এবং 
একটি তারের কয়েলের মধ্য দির়। বিদ্যুৎ বেগ চালনা কর! যায়, তাহ।তে 
এ 'লৌহ-কোর' চুগকহ প্রাপ্ত হয়, এবং পূর্ব অনুমান অনুসারে, যি 
এ বিহ্যৎ চালন। হঠাৎ বন্ধ কর। যাগ, তখন বিছ্যুৎ চালনা রদ হেতু 
প্রস্তুত চুম্বক রাজ্য নষ্ট হয়, উহার ফলে এ চুম্বক রাজ্যস্থিত দুইটি কয়েলেই 
ঠা বিছ্যং সম্ভাবিত হয়। আরও লক্ষিত হয় যে, এ সম্ভাবন বিদ্যুৎ 
বেগ প্রথম নিহিত বিছাৎ বেগের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হুইৰার চেষ্ট। 
করে, ফলে প্রথমে নিহিত বিছ্যৎ প্রবাহ কয়েলের সম্ভাবিত বিহ্যৎ বেগ 
বিপরীতদিকে হওয়ার, এবং উহার তেজ প্রায় নিহিত বিত্যুৎ বেগের 
সমকক্ষ হওয়ায় ' ৫|ংশের জন্ত প্রবাহে বাধ। দান করে। পরে প্রবাহ 
স্থিতি লাভ করি যখন পথের বিচ্ছেদ ছার। প্রবাহ বন্ধ করিবার উত্তে।গ 



চিত্র--১৪২ 

রকমারী ইগ্ডাক্সান কয়েল ও প্রাইমারী সাঁকিটত্রেকার ও কেল্সারের স্থিতিস্থান চিত্র- 
১৪২ এ দেখান হয়েছে। 

ৰর। হয, তখন চুম্বক রাজ্য নাশ হেতু স্বীয়সম্তাবন দ্বার! পূর্বের যে দিকে 
প্রবাহ বহিতে ছিল সেই দিকেই প্রবাহ সম্ভাবিত হয়। এই সম্ভাবন 
দ্বারা প্রাইমারী কয়েলের অর্থাত যে কয়েলে প্রথম প্রবাহ বহিতেছিল-_ 
ভোণ্টেজ পরিবদ্ধিত হয়, এবং এই পরিবদ্ধিত ভোল্টেজ অনুযায়ী 
সেকেগারী কয়েল অর্থাৎ যে কয়েলে পূর্ব্ব হইতে প্রবাহ বহে না, কেবলমাত্র 
সস্তাীবন ঘটে,--ভোন্টেজ সম্ভাবিত হয়। সেকেগ্ডারী কয়েলের পাঁক 
সংখ্যা প্রাইম।রীর পাক সংখ্যার যতগুণ অধিক হইবে, প্রাইমারীর 
পরিবদ্ধিত ভোল্টেজের ততগুণ ভোপ্টেজ সেকেপ্ডারীতে সম্ভাবিত হইবে। 

সেকেগারীর সম্ভাবিত ভোল্টেজ খুব অধিক হইলে তাহাকে হাই-টেন্দান 
ইও।য্সান কয়েল বলে। এইরূপ এক প্রকার ভোপ্টেজকে অন্ত ভোণ্টেজে 
পর্বিতন কর।কে ট্রান্মফরমেসান (875 030708007) বলে, ও যে অবলম্বন 
ভবা়া ইহা সাধিক হয় তাকে ইর্যান্সকরমার (62505001501) বলে। 

উদ্তিখিত হাইকয়েল বিশিষ্ট ই্তান্সান কফেলকে অটো-ট্যান্সফর্মার বলে। 



২৯৮৮৩ মোটর শিক্ষন্ষ 

এইরূপ ইওুক্সান কার্যে প্রাইমারী কয়েলে প্রথম বিদুৎ বেগ মুহুর্তীংশের 
মধ্যে ছেদ ন। হইলে সুবিধাজনক হয় ন।| দেখা বায়, প্রবাহের পথ 
ছেদ করিলে যদিও তৎক্ষণাৎ যান্ত্রিক ছেদ ঘটে, কিন্ত বৈছ্যতিক ছেদ 
ঘটে না। কণ্ট্যাই-ব্রেকার দ্বার! বৈদ্যুতিক পথের ছেদ ঘটাইলেও ক্ষণ- 
কালের জগ্র বিছ্যৎ রেখা এ ছেদ্দিত প্রব।হ উল্লজ্বন করিয়া বহিতে থাকে । 
সেই কারণে ছ্বিতীয় কয়েলটিতে সম্তাবন উত্তমরূপ হয় ন। ও উর বেগ 
পথের মধ্যের ফণক উল্লজ্ঘন করিতে সমর্থ হয় ন। সেইজস্ যাহাতে 

প্রাইমারী ব। প্রথম বিদ্যুৎ চলিত কয়েলের প্রবাহ কাধ্য ততক্ষনাৎ ছেদ 
কর। যায়, সেই উপায় উদ্ভাবনের বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হয়। এই 
ক্রিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, একটি উপযোগী কগ্ডে্সার কণ্ট্যাক্ট 
ব্রেকারের সহিত পাণ্টে বা প্ারালালে সংযে।গ করিলে, বিছ্বাৎ বেগ 
ছেদকালীন ছেদ্দিত পথ উল্লজ্ঘনের চেষ্ট। ব। ক্রিয়া বন্ধ কয়ে। অতএব 
আমাদের ইগ্ডাক্সান কয়েলের সেকেগ্ারী কায়ল হইতে ম্পার্ক পাইতে হইলে 
সর্বদ!ই একটি কণ্ডেম্সারের আবশ্তক । এইরূপ দুই কয়েল যুক্ত ইণ্ডাক্সান 
কয়েল-ট্র্যা্সফর্মারকে রুমকফম কয়েলও বল! যায়। আমাদের মুল- 
স্শলকে এই শ্রেণীতে বৈহ্যুতিক ক্ষূলিঙ্গ উৎপন্ন করিয়া গ্যাসকে বথালময়ে 
প্রজ্জলিত করা যায়। এরূপ ইপ্তাক্ান কয়েল ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা _-১। 
ট্রেম্বলিং বা ভাইব্রেটিং কয়েল। ২। নন্ভাইব্রেটিং কয়েল। 

ভাইক্রেটিং কঢয়ল £ যে লকল কয়েলের প্রাইমারি সাঁফিটের 

মেক ও ব্রেকের কার্ধ্য চুম্বক গুণ ধর্মের ঘ্ব।র। করান যায় এ কয়েলকে 
*ট্রেন্থলিং কয়েল ব। ভাইব্রেটিং কয়েল” বলে। (চিত্র-১৪৩)। 

ভাইব্রেটিং কয়েল। 

2 হরি ঢা 1-লৌহ-কোর ৮,৮- প্রাইমারী কয়েল 

0101 গা; 9 ৪7_সেকেগারী কয়েল কয়েল ০৮ 

কণ্ট্যাক্ট ব্রেকার । 
৪ ব্যাটারী। 0 স্কণ্ডেল্াকু। 

৬ -ভাইব্রেটার।  মস্ব্রাক্ট। ছি রা] 
চিত্র--১৪৩ 
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চিত্র--১৪৪ ট্রেশ্ছলিং কয়েলের ভিতরের সংযোগ দেখান হইয়াছে) 
ইগ্সিসানের জন ফোঁড” ভাইব্রেটিং করেল। 

24 ১। ট্রেম্বলার স্স্রিং। 
শসা, সু ২ ্ নু ূ ২। আডজাইিং ক্র, | 
0 | ৩। কণ্ডেন্দার। 
০৯. ১ ৪। আরমেচার কোর । 
1 রা [5 

গা পা ৫ | সেকেগ্ডারী কয়েল। 

৯ ০ ৬। প্রাইমারী কয়েল । 
6 ||] 

. 12 ৭। টারমিনাল। 

'চিত্র--১৪৪ 

এই ট্রেন্বলিং কয়েলের কাঁরেন্টের মেকেরু সময়ের উপর টাইমিং নির্ভর করে। 
'এ্রই কয়েলের প্রাইমাবা কাবেন্টেৰ সংযোগ অর্থাৎ মেক হইলে ভাইবেটার 
সাগয্যে তৎক্ষণাৎ সেকেগ্ারী কয়েলের গাঁপ অর্ধাং সাকিটের ফাকে 
"পার্ক দিতে থাক! সেই ফাকম্পার্ক-প্লাগ দ্বার। পিলিগারের মধ্যে 
লইয়। যথাকালে ইগ্নিসাঁন কাধ্য সমাধান করান হয়। 

নন্ ভাইচক্রিটিং কঢয়ল £_-এই কয়েলে প্রাইমারী যাস্ত্রিক 
স|কিটের ব্রেকের কাধা (নেকানিক্যাপি) ক্যাম দ্বার! সাধিত হয়, এবং 

যখনই প্রাইমারী সাকিট ছেদিত হয়, তংক্ষনাৎ সেকেগ্ারী সাফিটের 
ফাঁক বা গ্যাপে একটি বৈছবাতিক স্ফুলিঙ্গ বা পার্ক স্ুষ্টি হয়। পূর্বববৎ 
স্পার্ক-প্লাগ সাগয্যে সিলিগারের মধ্যে লইয়া ইগ্রিসান কার্যে এই 

স্পাকিং করান হম্ব। এই কয়েলের মেক কার্ধা ক্যাম ছারা সাধিত 

হয়, (চিত্র-১৪৫) অটে।ম্যাটিক ভাইব্রেটারের প্রয়োজন হয় ন।। মেকের 

ইতাক্সান কয়েলের নিয়ম অগ্রসাবের সময়ে সেকেগ্ডারী কয়েলের গ্যাঁপে 
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গিত্র--১৪৫ 
১। প্রাইমারী কয়েল 
২। সাফট লৌহ-কোর। চিত্র--১৪৬ 

্ ক | চিত্র-১৪৬ দেখা যাইতেছে “৮ প্রাইমারী 

৫1 কগ্ডন্সার। সাকিটে-_ব্যাটারী '৪+ ভাইব্রেটার *" 

৬। কণ্টাক্ট মেকার ও ব্রেকার | এ কণ্ডোন্সর '0। $8০- সেকেগারী 

| মেকও বেক অপারেটিং ক্যাম। . কয়েল $, আর্ধসতযাগ, ৪, সেকেপ্ারী 
৮। ব্যাটারী । 

৯| প্রাইমারী কয়েল ও ব্যাটারী ডিষ্ীবিউটার | 
কনেক্সান । 

কোন স্পা হয় না, ইহার ছেদন ক।লে সেকেও্ারী কয়েলে স্পার্ক পাওয়। 
বায়। সেইজন্য ইগ্লিসান কার্যে সময়-নিরপণ করিতে হইলে ইহার 
ক্যামের “বেক পয়েন্ট ইন্সিসানের সময়ের সহিত মিলাইর়। দিতে তইবে। 
নন্তাইব্রেটিং কয়েলের অংশ সকলের সংযোগ দেখান হইয়াছে । ১৪৬ চিদ্ধে 
একটি নন্ভাইবেটিং কয়েল গিলিগারের সহিত ঠিকভাবে মিলাইয়! 
সংযুক্ত হইগ্লাছে, এবং ব্যাটারী কনেক্সান প্রভৃতি কিরূপে সংযোজিত হয় 
তাহাঁও দেখান হইয়াছে । 

এখন দেখিতে হইবে যে ট্রান্সফর্সীর কয়েলে প্রাইমারী ও সেকেপারী 
তারের সম্বন্ধ কিরূপ। স্পার্ক কয়েলের প্রাইম|রী তার ১৬ বা ১৮ গেজ 
ডবল সিক্ক ইন্স্থুলেটেড, এবং ভাল করিয়া ব্রিচড-সেল্যাকের দ্বারা 
ইন্ম্থলেট কর।, এবং সেকেগুঁরী তার ৪২, 8৪ গেজ 5 অনেক পার্চি 
জড়ান এবং অতি উত্তমরূপে ইন্ঠলেট করা হয়। কারণ সচরাচর 
প্রাইমাক়ী কয়েলে ৪/৬ ভোন্ট কাকে দেওয়]। ইন্সিসান কাধ্যে, 
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চিত্র--১৪৮ 
এই চিত্র ব]টারী হইতে কারেন্ট ₹ইয়া কি উপায়ে করেল মাধ্যমে উহাকে হাই-টেন্সান 

পরিণত করিয়া ইগ্রিসান ক্রিয়া সম্পাদিত হয় দেখান হইয়াছে। কণ্ডেলার ও 
মারের সংযোধও দেখা বাইতেছে। এই লার্কিট কে ক্রোসড-দা্কিট ইগিসান প্রণালী বলে। 



৯৮৭ " €মাটর শিক্ষক 

চাঁপাবস্থায় অর্ধ মিলিমিটার গ্যাপ ব1 ফাক সহজে উল্লজ্ঘন করিতে হইলে 
অন্ততঃ ২৫।৩* হাজার ভোল্টের প্রয়োজন হয়। অতএব এই কয়েল 
প্রস্তুত করিতে ইন্সুলেসানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হুয়। বাহাতে 
কোনরূপে তার জড়াইবার সময় উহাতে ধূলা, লবণ বা ধাতব কোনরূপ 
পদার্থাদি না খাঁকে। ইহার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কয়েলটিয দ্বারা 
কোন কাধ্য পাওয়া যাইবে না। ইহার ব্যয় আরও অধিক জানিতে 
হইলে” বিভুততত্ব শিক্ষক” তষটব্য। 

ইঞ্জিনের গ্যাস অগ্নি সংযোঢগর জন্য ম্যাগ্লেটো। 
জেনাঢেরটার £যখন একটি কয়েলের মধ্যে একটি চুম্বককে নাড়ান 
সায় তখন এ করেলে একটি কারেন্ট উৎপন্ন হয়, এবং যখন চু্ঘকশক্তির 
গীতি, কোন ধাতব পদার্থের ভ্বার। অর্থাত তার ঘার। বিচ্ছেদ কর। বায় 
তখন এ গতিরোধকারী পদার্থের মধ্যে বৈছ্যতিক শক্তির সঞ্চার হুয়। 
বখন চুদ্বককে নাড়ান যায় তৎন & কয়েলের দ্বার! উহার চুম্বক-লাইনে 
(002826010-008) গতি বিচ্ছিন্ন হয়, কাজেকাঁজেই উহাতে ভোপ্টেজ 
উৎপন্ন হয়। যেকোন যন্ত্র গ্রস্ত করিতে চইলে দেখিতে পাওয়] যায় যে 
ভ্রবোর ঘূর্ণন গতি, অপর গ্রকার গতি অর্থাৎ সরল যাতায়াত (76০/১:০০৪- 
(3278) গতি প্রস্তুত করা অপেক্ষ! সুবিধাজনক ও কার্যোপযোগী, সেই 
নিমিত্ত লৌহচুদ্বককে স্থির রাখিয়া কয়েলকে ঘুরাইয়া! চুম্বকের গতি 
বিচ্ছিন্ন করিয়। এবং বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তথত করিবার উপায় সচরাচর 
কর] হয়। এই সকল যন্ত্রকে ডাইনামে! ম্যাগ্লেটো, ইত্যাদি নাম দেওয়া 
হইয়াছ। ইঞ্জিসান্ প্রণালী বুঝিবার জঙ্ক এখানে ম্যাগ্নেটোর প্রণালী 
এবং তাহার অংশসমুং জান প্রয়োজন, উহা! বর্ণিত হইল। ম্যাস্সেটে! 
সাধারণতঃ ছুই প্রকারের যথা__-১। হাই-টেন্সান ম্যাগ্নেটো। ২। লো- 
েহ্নান ম্যাগ্লেটো | 



দ্বাদশ শিক্ষা 

লে?-০ম্সান ম্যাগ্নটোর গইন-১। হর্-ছ ম্যাগনেট 
(স্থায়ী লৌহ-চুঘক)। ২। আর্মেচার। ৩। কয়েল, প্রিং, বেয়ারিং, 
ত্রাস ইত্যাদি | 
০৪০৬ মাঃগ্নেটের উত্তর পৌলের চূদ্ধক শক্তি দক্ষিণ পোলেব দিকে 

প্রবাঠিত হইতে থাকে, এবং এ ছুইটি পোলের 
মধে আর্মেচার ও কয়েল থাকার, আর্মেচার 
ঘুরাইলে চুকের গতি বিচ্ছিন্ন হইয় কয়েলের 

মধ্যে একটি কাবেন্ট প্রস্তত হয়। এ কারে- 

ন্টের গতি কযেলের উত্তর পোলন্িত অংশ- 

গুলিতে যে প্রকারেব হয়, দক্ষিণ পোগস্থিত 

চিত্র--১৪ অংশগুলিতে ঠিক তাগব বিপবীত হয় অর্থাৎ 

তাহাদের বহমান গতি বিপরীত দিকে হয়, সেই নিমিত্ত ম্যাগ্নেটে। 
কারেণ্টকে অণ্টারনেটিং কারেট বলে। আজকাল সবাচর লে।-টেন্স/ন 
ম্যাগ্েটোর প্রচলন প্রায় দেখা যায় না। লে।-টেন্সান ম্যাপ্নেটে। টেলিফোন 
বন্ত্রের পৌলারাইজড. বেল, (ঘণ্ট|) বাঁজান হয়। 

প্রচলিত হাইটেম্সান ম্যচ্রটোর গঠন ও ব্যাবহার । 

ইহাতে সাধারণত ১ জোড়া, ২ জোড়া ও 
জোড়া পর্যন্ত স্থায়ী ম্যাগ্নেট বা! লৌহ চুক 
হ্াপিত হ়্। কোন কোন মাগ্নেটোন্ডে 
একটির উপর আর একটি করিয়া তিনটি 
পধ্যন্তও ম্যাগ্নেট থাঁকে। ম্যাঞ্পেটের এক- 
শেবাংশ উত্তর পোল ও অপরদিকের শেষাংশ 

42 দক্ষিণ পোল। ম্যাগনেট সকল স্থাপনে 
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সময় দেখিতে হইবে যেন সকল ম্যাগ.নেটের উত্তর পোলগুলি একদিকে 
এবং দন্গিণ পোঁলগুলি অপর দিকে থাকে । ম্যাগ নেটের উত্তর পোল, 
দক্ষিণ পোঁলের সহিত ফোন প্রকারে ঘধিত না! হয়, কেননা উহার দ্বার 
চুঘবত্ব হাদ ও ক্রেস চুম্বক অর্থাৎ একদিকে দুই প্রক্কৃতির চুম্বক শক্তি নিহিত 

সয় অর্থাৎ ছুই পোলেই উত্তর ও দক্ষিণ চুম্বক শর্ত প্রস্তুত হয়, ফন্ধে 
আর্মেচার কয়েল কা'রণ্ট গস্তত হয় ন।, ক্রুশ কারেন্ট গ্রস্তত হুইয়। তারেই 
নষ্ট হইয়] যায় এবং বাহিরের কোন কাধ্যে লাগান যায় না। বিন। যন্ত্রে 

সাহাধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু চূম্বক শক্তিকে কোনও সাধারণ লৌহের দ্বারা 
কত করাইয়া দেখিলে কোন পার্থক্য বোঁধ করিতে পাঁর| যায় না। 
ম্যাগনোটর পোল স্থির করিবার উপায়, একটি হর্ষ-ন্থ ম্যাগ.নেট লইয়া 
একটি সুশ্ম এলো হৃতার দ্বার] ঝুলাইয়! অপর ম্যাগ নেটটির একটি পোল 
উঠার নিকট লইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বে, ঝুলান ম্যাগ নেটটির 
একটি পোল অপর ম্য।গ.নেটটির নিকটস্থ পোল ছার আকর্ধিত হইতেছে । 

ম্যাগনেটের রীতি অনুসারে আমদের জানা আছে যে ছুইটি ভিন্ন পোল 
অর্থাৎ উত্তব ও দক্ষিণ পোল নিকাটে লইয়া গেলে উহার! পরম্পর পরম্পরকে 
আকর্ষণ (9900) করে, কিন্তু একজাতীয় পোল নিকটে লইয়। গেলে 
উঠার পরম্পরকে ঠেলিয়া দেয় (61১51) । অতএব ম্যাগ.নেটের বীতি 
অনুসা:র দুইটি আকনিত পোল ভির্ন প্ররুতির। ঢুইটি ম্য।গনেটকে 
বস।ইতে হইলে উহাদের এক রকমের পোল অর্থাৎ দ্্টটিরই উত্তর পোল 
একদিকে এবং দক্ষিণ পোলগুলি অপরদিকে রাখিতে হইবে। কোন্টি 
উত্তর এৰং কোন্ট দক্ষিণ পোল ইহ! জ।নিবার সজ উপায়, একটি দিক- 
নির্ণয়ক যন্ত্র (1/986110-106016 0:02709$3) ম্যাগনেটের একটি 

পোলের দিকে লইলে উহ্হার একদিক ম্যাগ নেট দ্বারা আকধিত হইবে, 
অতএব আকর্ষণকারী পোঁলটি দিকনির্ণয় যন্ত্রের বিপরীত পোল। আর 
একটি কথা এই যে, লৌঃচুম্বকের চুম্বকত্ব লৌহের দুইটি সীমান্তে অবস্থিত 
দু হয়, সীমা দুইটির একটিক উত্তর ও অপরটিকে দক্ষিণ বল হয়। 
চু্বকত্তব, চুম্বক পদার্থের মধ্যভাগে দুষ্ট হয় না। একটি পোলকে কখনও 
অপরটি হইতে পৃথকা বস্থায় থাকিতে দেখা ঘায় না, অর্থাৎ যে লৌহ পদার্থে 

উত্তর চুম্বক অবস্থান করে তাহারই অপর ধারে দক্ষিণ চুম্বক পোলকে 
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থাকিতেই হইবে। যদি একটি লক্বমান লৌহ পদার্থে চুন্বকশক্তি নিহিত 
করা যায় এবং লৌহটিকে ক্ষুন্ ক্ষুদ্র করিয়া বিচ্ছিন্ন কর! যায় তখন দেখ! 
যায় যে সেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের ছুইধারে ছুই প্রকারের পোল দৃষ্ট 
হইতেছে। একপ্রকার চুক পাঁওয়। যায়, তাহাকে হ্বণ্চাবত চুম্বক-পাথর 
(1,০90 50026) বল! যায়। উহার পোল অনেক সময় দেখ] যায় ৰে 
কোন নির্দিষ্ট হিসাবের মধ্যে আন। কঠিন। প্রবাদ আছে নিউটন একটি 
প্রকৃতিজ্জাত চুম্বক পাথর সংগ্রহ করিয়াছিলেন ঃ এ চুম্বক পাথর নিজের 
ওজনের দুইশত গুণ ওজন উ:ত্তালন করিতে পারিত। সরাচর প্রস্তত 
চক বিশেষ যত্বে নিকেপ-ম্যাঙ্গানিজ গ্টিল দ্বার! প্রস্তত হয়, এবং উহাকে 
উত্তমরূপে পাইন দিতে হয়। চিনা লৌহ (089 2০), বাঙ্গালা লৌহ 
(//:০58৮৮:0), মাইল্ড টিল, ইহাদের চুগ্বকত্ব স্থায়ী হয় না কিন্ত 
যখন ইহাদের চুম্বক করা হয়, তখন ইহাদের চুম্বকত্ব অধিক প্রথর হয়। 
পাইন দেওয়া ছিলে বা ক্রোম-নিকেল-ছ্টিলে প্রথমতঃ চুদ্কশক্তি নিহিত হইতে 
চাহে না, কিন্তু একবার ভাল করিপ্ন। চুক করিতে পারিলে উহা শীঘ্র 
নষ্ট হয়না। ইহ! চিত্রসহ দশমশিক্ষ। ১৬৯-১৭২ পৃষ্ঠার বর্মিত হইর়াছে। 
ছিলে চুম্বকত স্থায়ী করিতে হইলে উহার বিশেষ যত্বু লওয়। প্রয়োজন । 
লৌহের এবং চুর্ধকের নীতি অগ্সারে পোল সক যত তীব্র চুহ্বকত্ প্রাপ্ত 
হয়, উহার মধ্যে ততই চুষ্বকত্ব নষ্ট করিবার বিপরীত শক্তি প্রস্তুত হয়, এবং 
চুধক শক্তিকে হাস করে, অতএব শীন্ত শীঘ্ব চুক তেজ হাল হয়। এ 
পোল সকল যত নিকটে থাঁকে ততই চুন্বকশশক্তির প্রবাহ গতি বাহির হইতে 
পারে না, বা বিপরীত শক্তি প্রস্তত হয় না, দেই নিনিত্ত সম্ভবপর হইলে 
ফোন মতে ছুইটি পোল পৃথক হইতে দেওয়া! উচিত নছে। ম্যাগ্নেটে?র' 
আর্মেচার বাহির করিতে হইলে ম্যাগ্পেটোর পোলের নিকউ একটা আর্মে- 
চার দিলে নিহিত চুম্বক শক্তির হাদ অল্প হয়। (বিদুততত্ব-শিক্ষক দ্রষ্টব্য) । 

ম্যাগ্লেটোর ম্যাগ্নেটে পোল ছুইটির ভিতর দিকে আর্মেচার লাগাইবার 
জন্থ ছুইটি চিন! লৌহের ঠিক্বা প্রস্তুত কর| হর, উহাদের সেল-পিস 
(৯০1-1৩০০) কহে। আর্মেচার ও পোপ-পিসন্বয়ের মধো অতিশয় 

অল স্থান থাকে এ স্থানের মাপ প্রায় '**২ ইঞ্চি । উহাদের মধ্যে 

আর্মেচারটি বেশ হুন্দররূপে ঘুরিতে পারে। ম্যাগ্নেটার আর্মেগর ঠিক 
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প্রুগঞএর মত) সেই নিমিত্ত ইহার নাম “সিমেক্স এইচ. আর্মেচার | 
পিমেন্স প্রথমে ইহা প্রত্তত করেন বলিয়া আর্মেচারের এ নামকরণ 
হইয়াছে । আর্মেচার অনেকগুপি নরম লৌহের পাত দ্বার । প্রস্তুত হইলে 
শন্তির অপচয় অতি অল্প হয়। এইরূপ আর্মেচারকে ইংরাজিতে “ল্যামি- 
নেটেড-কোর” (.912)505060-0০0:6) কহে। ইহার সুবিধা, ইহান্ছে 
“এডি-কারে্ট (8:0৫9-05176700 প্রস্থীত হয় না। অতএব আর্সেচার 
ও কয়েলকে গরম করে না। যখন আর্মেচার ম্যাগ্নেটক ফিল্ডের মধ্যে 

্ ৪4 |7% 
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ঘুরিতে থাঁকে ও যদি এ আর্মেচার, এক খণ্ড লৌছের স্বার! প্রস্তুত হয় তখন 
ইহা কণ্াক্টারের ন্যায় কার্ধ্য করে, এবং উহাতে কারেন্ট প্রস্তত হয়, এবং 
এ লৌহের বৃহদাঁকৃতি হেতু উহার রেজিষ্ট্যান্স অল্প হওয়া উদ্ধার মধ্য 
দিয়া অধিক কারেপ্ট প্রবাহিত হইয়। আরমেচারকে গরম করে; এই 
কারেণ্টকে এডি-কারেণ্ট বলে। ওই এডি-কারেণ্ট অধিক উৎপন্ন হইছে 
থাকিলে আসল কারেণ্টের শক্তি হাস হয় । আরমেচ|রের শেষ ঢই প্রান্ত 
ছইথানি পিতলের চাদর ব1 প্লেট হ্বার। ধূত হয। এ চাদরের প্রান্তের 
একধারে কণ্ডেন্সার ও অপর চাদরটির এক ধারে শ্লিপ..রিং (911-6158) 
স্থাপিত হয় । উক্ত চাদর ছুইটির কেন্জ্র (02617) হইতে ছুই ধারে দুইটি 
সাফ ট, আর্মেচারকে ধরিবার ও ঘুরাইবার জন্ঠ সংযোগ কর। হয় । উহ্নারা 
সাইড কভারের সহিত বল্-বেয়ারিংএর (8211 19627108) সাহায্যে চালিত 
চয়। কণ্েন্সারের দিকের সাঁফ.টটি ফাঁপা, ক্ষরণ উ্ছার মধাদিক্লা লো- 
টেন্সান তারের একটি মীম! কণ্টাক্টি ব্রেকারে সংযুক্ত হইয়া সাকিট 
ব্রেকিংএর সাহায্যে করে। 



€সাটর শিক্ষক ' ৯৯২ 

১৫১ চিত্রে একটি ম্যাগ্নেটো আর্মেচান্কের পোল্্-পিসের মধ্যে এক সম্প্ব 
পাঁক ঘূর্ণন দেখান হইয়াছে, ইহাঁতে আর্সেচারটিকে ৮টি ভিন্ন অবস্থার 
বিরাজিত হইতে দেখ। যাইতেছে, ও বুঝ! যাইতেছে যে? কন অবস্থান 

উহ্থার মধ্যে চুম্বক রাজ্য কি ভাবে বিরাজ কয়ে ও কয়েলের তারে ফোন 
কোন অবস্থার বিদ্যুৎ সম্ভাবিত হইতে পাবে। ১নং অবস্থায় আর্মেচারের 
অবস্থা দেখ! যাইতেছ, চুম্বকতেজ আর্মেচারের মধ্যদিয়। প্রবাহিত হইতেছে, 
এই অবস্থায় রেলের তারে বিদ্যুৎ সম্ভাবন হয় না, ২নং অবস্থায় চুক 
রেখাগাল কিছু মোচড়াইয়াছে, কিন্তু এখনও ওই ল।ইন সকল বিরান 
করিতেছে, অতএব কয়েলে বিদুৎ সম্তাবিত হয় নাই। ৩নং অবস্থায় 
দেখা ধায় যে আরমেচারের মধ্য হইতে চুদ্বক লাইন সকল অপনারিত 
ইইয়াছে, অতএব ঠিক এই অপস|রণে কয়েলে চুম্বক গাজ্যেব ব্যাঘাত 
ঘটিয়াছে। অতএব এই সমান কয়েলের মধ্যে বিদ্যুৎ সম্ভাবিত হইয়াছে । 

এই সম্তাবনক্রিয়া (বপরীত দৃকে হওয়ায় হাই-টেন্সান কয়েলে ব! সেকেওারী 

কয়েলে বিদ্যুৎ সস্ত/বন ঠয় না,কিস্তু ৩ অবস্থা হইতে ৪ অবস্থায় 

য।ওয়। কালীন চুম্বকর|জ্যের পুনঃস্থাপন হেতু জস্তাবক বিদ্যুৎ সমাহুবর্তী 
হওয়ায় সেকেও।রী কয়েলে নিছ্যৎ সম্ভাবন হয়। ৪ অবস্থা হইতে ৫ 

অবস্থায় চুশ্বকরাজ্যের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না, ৫ অবস্থা হইতে ৬ 
অবহযাতেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না, ৬ অবস্থ। হইতে ৭ অবস্থ। প্রাপ্তিকাঙ্গে' 

বিপরীত দিকের চুষ্বকরাজ্য ঠিক অবস্থাতে অর্থাৎ ৩ অবস্থায় আসিবার ন্যায় 
কাধ্য করে, অতএব দেকেপ্াব্ী সাকিটে বিদ্যুৎ সম্তাবিত হয় না। « 

অ্স্থা হইতে ৮ অংস্থায় আঠাকালীন আবার সেকেপ্তারী সাকিটে বিদ্যুৎ 

সম্ভাবিত হয়। এখন দেখ! যাইতে ।ছ বে ম্যাগ্নেটে। আর্মেচারের এক পাক 

ঘুর্ণনে আমেচারের সেকেগারী কয়েলে দুইবার বিদ্যুৎ সম্ভাবিত হয়। 
'অতএব ছুইবার স্পার্ক দেয়। অবশ্ত এই স্পার্ক পাইতে হইলে নিয়মিত 

সময় 'লো-টেনস।ন* সাকিটের কণ্ট্যাক্উ “ব্রেক” হওয়। চাই । এইরূপ 

'আমেচারকে রোটারী আমেচার বলে। 
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বরকসারী মাগ্রেটে। 

কী গ্রভৃতি ম্যাগ্নেটোকে ইতাক্টার 
ম্যাগ্নেটে। বলা যায়। ইছার 
বিশ্যেত্ব, ইহার আমেচার ন। 
ঘুকিয়া ম্যাগনেট পোল ঘুরিয়া 
ম্আাগান্টিক ভাইান্র"জকল গতির 
পরিবর্তন কার, সেই গতি 
পরিবর্তন হেতু আয়েচারে 
বৈগ্বতিক শক্তির উৎপত্তি হয়। 
১৫২ (ক) চিত্রে রোটারী পোশ বা 
গোলার ইগ্ডাক্টার ম্যাগ নেটোর 

কণ্তিত চিত্র দেখান হইয়াছে। 

চিত্র১৫২(খ)আমেচার ম্পিণ্ডেলের 

সংযোগ গ্রভৃতি দেখান ইইয়াছে। 

ইহার বিষ বিবরণ বিদ্য,ৎ-তত্ব 
চিত্র ১৫২ (খ) শিক্ষক দ্রষ্টব্য । 

এই আমেচ।র স্থির অবস্থায় থাকায় ইহার বিগ্য,ৎ প্রবাহ বাহিরে 
আন্যনের জগ্ট কোন শ্লিগ-রিংএর প্রয়োজন হয় না। 

১৫৩ চিত্রে “শ্লিভ-ইগাকীর” ম্যাগ. নেটোর পোল, শ্লিভসহ দেখান 
হইয়াছে । ইছার পোল ও আমে চারের মধ্যে একটী "য” আরুতির গ্লিভ 
আছে, ইহার পোলদ্য় ও আমেচার উভয়েই স্থির। উহাদের মধ্যে, এ 
“* আকৃতির শ্লিভটী ঘুরে । এই শ্লিভের গতির দ্বারা উহার আমেচারে 
চপ্ঘক রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হয় দেখান হইয়াছে । ইহাতে দেখ! যাঁয় যে, 

৭ মো১-১৩ 
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এ শ্লিভের একবার সম্পূর্ণ ঘুর্ণনে, আরমেচার কয়েলের মধ্যে চারিবার 
সম্ভাবন ক্রিয়া হইয়। থাকে, এবং উহার সেকেগ্ারী কয়েলের সাফিটের 

গায়? রি 0 ) ছু ও ছু রা 

চিএ্--১৫৩ 

গ্যাপে বা ফাকে চারিবাঁর স্পার্ক দিয়া থাকে । এই ম্যাগ্েটে। আট সিলিগার 
যুক্ত ইঞ্জিনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । রোটাবী-আবমেচার অপেক্ষা ইহার 
নুবিধ! এই, কয়েলকে আরমেচারের সহিত ঘুবিতে হয় না। এই গ্রানালীতে 
কয়েলের স্থির অবস্থা হেতু উহ। অনেক দিন স্থায়ী হয়। আরও দেখা যায়, 
ইহার বেয়ারিং প্রভৃতির (অপেক্ষাকৃত অল্প গতির জন্য) বিশেষ ক্ষয় 
হয় ন।। 

আঢগমচাঢরর গইন £--সচরাচর ছোট 'ছে?ট ম্যাগ্রেটোতে 
দেখিতে পাওয়া যাষ উহার আরমেচ।র ল্যামিনেটেড -লৌহ পাত দ্বারা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । উহার উপর ভাল করিয়া লিন্সিড বানিস লাগান 
হয় ও ইন্সুলেটিং টেপ, জড়ান হয় ও তাহাব উপর মে।টা ইন্ম্ুলেটেড 
তার (৩) জড়ান হয়। এ্ীতারকে লো টেন্সান তাঁব বা! প্রাইমায়ী তাঁর 
বলে। এ তাবের একসীমাকে আরমেচ।ব কোরে সঠিত সরাসরি সংযুক্ত 
কবা হয়। এই সংযোগকে সাধারণতঃ আর্থ কনেক্সান বলে । আর্থ কনেক্সান 
কথাটি না বলিয়! “ফ্রেম-কনেক্সান' বলিলেও হয়। এ মোটা তারের অপর 
শেষ সীমাঁটি ফ্রেমের সহিত কোন অংশে বৈ, তিক সংযোগ না হইয়া, ইন্হুলে-/ 
টেড টিউবের মধ্যর্দিয়া কণ্ডেন্সারের একটা পেংলের সহিত যোগ হইয়! ফীপ। 
সাফটটির মধ্যদিয়া কণ্টাউ-জ্কুর সহিত সংযুক্ত হইয়, কণ্ট্যাক্ট ব্রেকারে গিয়! 
ফ্রেম কনেম্সান হইয়! সাঁকিট সম্পদ করিয়াছে । উপরোক্ত কয়েলের উপর 
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আর একটি কয়েল বামদিক হইতে কর হয়। 

খ্) 

48051100101 
চিত্র--১৫৪ 

১। কটা ক্রু (0:0175806 50:5৮) 

২। ফাঁপা সাফ.ট (9110-815800) | 

৩। ডিছ্রিবিউটার গিয়ার পিনিয়ান (10150208001-010102) | 
৪। (১) কণ্ডেন্সার (59005036?) | 

€| কভার প্লেট ব! পিত্তলেব চাদর (0০৮০: [196)। 
৬। এন” আরমেচাব--(ক) (পর৮ 2068) | 
৭। শ্রিপ রিং (9110-7778) | 
৮| বল্বেয়াধিং (3811-967720) । 

৯। স|ফট, ইহার সহুত পিনিকান বা কাপলিং (91)86ি ৬10 
[00107 07 00019112) | 

খী কয়েল অতিন্ুক্মা ইন্ঠলেটেড তার দাবা প্রস্তত। ইহাকে 
হাই-টেন্সান বা সেকেগুরী (৫) ওয়াইপ্ডিং বলা ইয়। এই তারের গে 
৪২ বা 8৪ (9.৬. 9.)। ইহা অতি স্ুশ্ন ও পিক্ক দ্বারা জড়ান ও 

ডুবান হয়। জানা উচিৎ যদি তারের ইনস্থলেসান খারাপ 
তবে & কয়েল অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় । উহার জন্য স্পেশাল হাই- 

টিস্জীন বর্ণিল বিক্ন হয়, এবং হাই-টেন্স।নের প্রত্যেক পরদ[য় সি্ক 
কিন্ব। প্যাবাঁফিন কাগজ জড়ান হয়। আরমেচাঁরের গাত্র হইতে ১।* শত] 
দুরে ওয়াইপ্ডিং করিলে হাই-টেন্সান কারেট লিক করিবার বিশেষ 
জর থাকে না। এই করেলের প্রথম সীনাটি প্রাইমারী তারের শেষ সীমার 
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সহিত সংযোগ করা হয়, এবং অপর শেষ সীমা সতর্কতার সহিত ইন্সুলেট 
করিয়। গ্লিপ-রিং এর সহিত লাগায়] দেওয়া হয়। প্রাইমারী ও সেকেপ্ডারী 

চিত্র ১৫৫ 

কষেলের সংযোগ স্থল হইতে একটি তাঁর, লো-টেন্দান কারেণ্ট মেক ও 

ব্রেক করিবার অধশর 'দকে ফ']পা স।ফ.টর মধ্যদিয়া লইয়! যাওয়া হয়। 

পুর্বেই বল! হইয়াছে যে এ তার কতেল্সার হইয়া কণ্টাই-ব্রেকারে বায়। 

সেকগ্ডাবীর অপব অংশ শ্লিপ-বিংএ যাইয়। তথা তইতে কার্বণ-ব্রাস দিয়া 
ডিষ্রি'বউট|ব হইয়া প্রাগে যায়, এবং ফ্রেম দ্বারা সার্কিট সম্পূর্ণ করে। 

বাওন্সারের বিষয় বিছুটা চিত্রসহ ১৪৭-১৪৮ পুষ্টায বলা হইযছে। 

গ্রাইম।বী কয়েলের তার, কণ্ট্যাক্ট-বেকের যাইবার পূর্বেই উহা আঁর 
একটি অংশের সহিত যোগ হইয়াছে ; উহ্নাই কণ্ডেনসাঁব। কগ্ডেনসারের 

কাধ্য, যখন প্রাইমাবী কাবেন্ট উৎপন্ন হইয়! কণ্ট্যাক্ট ব্রেকারে যায়, সেই 

সময় কারেন্টেৰ পরিমাণ ও বেগ অধিক হওয়। হেতু এ বেগ কণ্ট্যাক্ট ব্রেক 

কব সত্বেও উক্ত ছেদিত স্থান উল্লজ্ঘন কবিবার চেষ্টা করে । সেইজন্য সেকে- 

গাাধী কয়েলে কাঁরেপ্টের বেগ অধিক হয় ন।, এ কগডেনসার প্রাইম।গী কারে- 
টের কণ্টযাক্ট ব্রেক করিবাব সময় উহার বেগ নিজের মধ্য লইয়া কাবেন্টের 
ধ ব্রেকারের গ্যাপ উল্লজ্বন কর। হইতে বিরত করে, এবং প্রাইয|রী সর্কিউ 



১৯৭ মাটির শিক্ষক 

হঠাৎ সম্পূর্কগে ব্রেক হইলে বেকেগারী কারেন্টের বেগে প্র: 
অধিক হয়। কগেনসাব পাতলা অন্র ও টিন পাত দ্বার। (4 
(020-091) প্রস্তত। টিন পাতগুলি এমনতাবে রক্ষিত যে 
একটির সহিত আর একটব বৈহাতিক সংযোগ থাকে না। | 
কণ্ডেনসারের কার্ধ্য অন্ুলারে উহ।র সাইজ ছোট বড় কব! হয়। 
১৪ ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি ও ২৪ ৪ ৬, ৮, ইতি, টিন (বাং) চিত্র ১৫৩৬ 

পাতগুলি ছুহটি পৃথক তার দ্বারা সংযোগ করা হয়| ইহ1 সংখ্যায় বত বৃদ্ধি 

হয়, কাধ্য ও কারেন্ট অনুসারে কণ্ডেনসারের কেপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতা 

ততই বৃদ্ধি হইয়! থাকে । কয়েলের বিবরণ চিত্রসহ দেওয়। হইয়াছে । 

কণ্ট্যা্ট-ক্রেকার (0০805০৮5855): ম্যাগনেটোর এই 

২শটি ডিষ্ট.বিউটাবের শিম্নভাঁগে ম্যাগনেটোর ফাপ। সাঁফটের সহিত 

চাবির দ্বারা এবং কণ্টা-স্কুর দ্বাবা রক্ষিত হয়। উহার মধ্যে লো-টেন্সান 

কারেন্ট একবার গতিযুক্ত ও অপরবাঁর গতিরুদ্ধ হয়। গতি রুদ্ধ হইবার 

সময় সেকেগ্তারী কয়েলে হাইটেন্সন কারেট উৎপন্ন হুয়। কণ্ট্যাক্- 

ব্রেক|বের কারেন্টকে গতিযুক্ত ও রুদ্ধ করিবার জন্ত এক'ট লিভার আছে । 

রী লিগারটর সংযাগ স্থানে ছুই অংশে দুইটি প্লাটিনাম পাত দেওয় হয়, 

ফলে উহ। তপ্ততায় কলঙ্ক বা মরিচা পড়িগ্ন। কাবেন্টের গতিরোধ করে ন।। 

ধ্রটিভারকে নড়।ইব।র জন্ত কট্যা্ট-ব্রেকারের ক্যাপ ব ঢাকন।র সাহত 

ঠিকারা বা! চাকা দেওয়া! থাকে। যখন কণ্ট্যা্ট ব্রেকার সাফটের সহিত 

তুরিতে থাকে, তখন উধার নিভারটি এ ঠিকরার লাগিয়া একবার 

ক্যা করে ও ভগ্ন করে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে গ্লাটন।ম পাত ছুইটি পৃথক 

হইলে উহাদের দুরত্ব যেন অন্ধ মিলিমিটারেয় অধিক লা হয় । 

ভিক্রিবিউটার ৪ হৃইয়ের অধিক দিলিগার থাকিলে ম্যাগ্নেটোতে 

ডিন্রিবিউটার ব্যবহার হইয়! থাকে । এই অংশটির সহিত হাই-টে্সান 

তাঁর দংযোগ কর! হয়। শ্লিপ-রিং হইতে কার্বন-ব্রাস ছারা কারেন্ট 
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আসিয়া কনেক্টিং-ব1র দিয়! ডিস্রাবিউটারে যায়। ডিট্রাবিউট।রটি সাধা- 

৬.৩ 

18178660206 

চিত্র_-১৫৭ 

| 
ই] 

8 

ব্য 92/515 

রণতঃ ভন্কানাইটু ব। ইবনাইট্ দ্বারা প্রস্তত | ডিউ্রিবিউটার মাদ ফাইবারের 
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বার প্রস্তুত করা যায়, তবে বর্ধাকালে ইহাতে ড্যম্প প্রবেশ করিয়া 
সেগমেন্টগুলিকে বৈত্যুতিক সংযোগ করিবে, তাহাতে লাময়িক বৈদ্যুতিক 
চাপ প্লাগে না পেশছিতে পরিলে ইঞ্জিন ঠিকরূপ চলিবে না, ফোর্ড 
ইগ্সিপানে এই ডিছ্রিৰিউটাব নাঁই। ডিগ্রিবিউটায়ের কাধ্য কমিউটেটাঁর 
দ্বার! সাধিত হয়। ফোর্ড কমিউটেটার "“লো-টেন্সাঁন” কারেন্ট বিভিন্ন 
কয়েলে প্রদান করে, এবং এ কয়েলে “হ। ই-টেম্সান” কারেন্ট প্রস্তত হইয়া 
কয়েল হইতেই প্তাগে যাইয়া কাধ্য করে। ফোর্ডের কমিউটেটার ক্যাম 
সাফ টের সহিত সংযুক্ত থাকে । পূর্ণ্বের কে!ডে এই বাবস্থাই ছিল। 
লিনউকা স. ক্যামসাফট চালিত মযাগ্লেতেটো ২ 

কর্তিত চিত্রের 

₹পাবলী লিল 
দওয়া হইল £- 

১। ডিিবিউটার আর্ম। 

২ | কগ্ডেনসার। 

৩। বল-বেয়।রিং | 

1 ৪। নিফাল ম্যাগনেটসহ 
বোটার । 

৫ | বল-বেয়ারিং। 

৬] স্বয়ংক্রিয় টাইমিং 

ংশ্। 

৭। ডিগ্রীবিউটার 
মোল.ডিং। 

৮| কণ্ট্যা ব্রেকার । 

৯। কয়েল ওয়াই্ডিং। 
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১৫৮ চিত্রে নিউকাস, ক্যামসাফট চালিত ভারটক্যাল ম্যাগনেটোর 
কণ্ডতিত চিএ দেখান হইয়াছে । এই য্ত্রের ডিগ্রীবিউটার অংশ, কয়েল 
ডি ই্বিউটারের অংশের সহিত পরিবর্তন করা যাঁয়। ইহার ওয়াইগ্ডিং 
অর্থাৎ তারগুলি ঠিক থাকে, এবং ম্যা্থনেটটি ঘুরিতে থাকে । সিন্টিলা 
ভাঁরটেক্স ম্যাগনেটোর সহিত ইহার ক্রির। পদ্ধতি একই প্রকার হইলেও 
সি্টিল। মেগিনে যেমন ওয়াইগ্িংটি উহ্নার মধ্যে থাকে ইহাতে সেরূপ 
থাঁকে না। (চিত্র--১৫৯--৯) 

পি্টিল। ভানস্টলা মাণপ্নটোঁব করিত চিত্র | 

ূ ১। ঘূর্ণনক|রী চুন্বক। 

২। প্রাইমারী কয়েল (গুটি)। 
৩। সেকেপ্তারী কয়েল (গুটি) । 
৪1৫ অটোম্যাটিক টাইমিংএর সেন্ট 

ফিউগাঁল তার। 

১। ম্পিগডল (নিচের ) 

৭। স্পিণডেল (উপরের ) 

৮। কণ্টাক্ট-ব্রেকার | 

৯১০ | পোল ন্থ। 

১১। কোর কনেক্টিং অংশ। 

১২। আমমেচার কোর । 

১৩। আর্থ কনেকসন। 

১৪। প্রাইমারী হইতে কনট্যাক্ট- 
ব্রেকারের সংযোজক তাঁর । 

চিত্র-- ১৫৯ 

ভি ্ রবিউটার হইতে সেকেগারী সংযোজক তার হইলে যেমন ম্পোক, 
অর্থাৎ বাহু থাঁকে এই ম্যাগ নেটোর গঠনও সেইরূপ। ষে সকল ইঞ্জিনে 
ম্যাগ.নেটো৷ ফিট. থাকে, সেই ইঞ্জিনের দিলিগালের সংখা! ম্যাগ.নেটোর 
স্পোকের সংখ্যার সহিত নির্ধারিত হয়। ছয় সিলিগার যুক্ত ইঞ্জিনের 
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জন্ ছয়-স্পোক (বাছ ) যুক্ত ম্যাগনেট থাকে । এবং ত্র ম্পোকের 
ঘুর্ণনের গথিত মেরু বদল হয় (ব-5-ব ০০) | মেরু পরিবর্তন হেতু 
চৃ্বক প্রবাহ আর্মেচার কয়েলে ছয়বার পরিবর্তিত হয় । 

ম্যাগ্রেটার যু £_ ইঞ্সিসানে ম্যাগ্েটে। যন্ত্র ব্যবহার করিলে 
& যাস্ত্রর কিরূপ যত্ব লওয়া উচিত তাহা জানা প্রয়োজন । 
প্রথমে দেখিতে হইবে যেন, উহার বেয়ারিংগুলিতে উপযুক্ত সময় তৈল 
দেওয়া হয়। উহার আরমেচাবরের মধ্যে কোন প্রকারে তেল, ঠাণ্ডা 
জলীয় বাধু বা জল প্রবেশ না করে। এ দকল দ্রব্য প্রবেশ করিলে 
আরমমচ।র প্রথমে লিক করিতে থাকিব, এবং ক্রমশ; উহার কয়েল 
স্টপাফিট হইগ্প। ম্যাগনেটোটি অকর্ম্মথা হইয়া যাইবে। প্রত্যেক গাড়ী 
£1৭ হাঞ্জাব মাইল চলার পর দেখ! যায় যে ম্যাগনেটের শক্তি হাস 
হুইমা আমে । উহাতে চুম্বক শক্তি পুনরায় চার্জ কব। প্রয়োজন । উঠ। 
অতি সহজ ও অত অল্প খরচের মধ্যে হইতে পারে। বাহার। চুম্বক 
তত্বের কিছু বুঝেন ন! তাঁঠাদেৰ দ্বাবা এই কার্ধ্য হওয়! অনন্ভন তহার। 
চুপ্ধক চাদর করেন, [কিন্ত উঠ। স্থায়ী হয় না। 

স্যাচগ্নঢ্টোর সাধারণ ৩রাগ ও ব্যবন্ঠা_সসরাচর 
দেখিতে পাওর। যাঁয় যে ঠাণ্ডা লাগিব। ম্যাগনেটে।র কট্যাক্ট-ব্রেক।রের 

কণ্ট্য।কট ঠিকরূপে কাধ্য করে না। এ ক্ষেতে ম্যাগ. নেটো-সাঁফট. ঘুবাইয়। 
দেখিতে হইবে যে কট্যাকৃট ঠিকরূপ খুলিতে:হ ও বন্ধ হইতেছে কিনা ? 
উহার মাপ গেজ দিয়া পরীক্ষ! করিলেই ভার | মাঝে মাঝে এ কণ্ট্যাক্ 
টের মধ্যে তৈল ও মরল। গিয়া কারেন্টে প্রবাঁগগন্তি রোধ করে । এ সময়' 
একখণ্ড ব্লটিং কাগজ পেট্রোলে ভিজাইয়া কণ্ট্যাকৃট-পয়েণ্ট 
সাফ করিতে হইবে । ডি্রিবিউট।রও অনেক সময় কষ্টের কারণ হয়। 
উহার মধ্যে কার্বণ-ব্র/লের গু'ড়া পড়িয়া স্ট-সাকিট করায়, অনেক লময় 
ইঞ্চিন মিক্ষায়ার করে, অর্থাৎ সমর কার্ধ করে ন।। আবার দেখিতে 
পাওয়া যায় যে অধিক বর্ধার সময ডিই্ীবঈটারে ঠাণ্ড। লাগিয়। রসিয়া 
গেলে উহ। সর্ট-সার্কিট বা লিক হইয়। যার ও ইঞ্জিন ষ্টার্ট হইতে চাহে ন1। 
সেই সময় ডিট্রিবিউটারঈীকে খুলিরা ঈবং গরমে সেপকিন্। লইলে এ 
কষ্টের লাবব হইতে পারে। যখন ইঞ্জিন ঠিক চগে না, তখন অনেক 
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ক্ষেত্রে ভ্রম বশতঃ ম্যাগ নেটের ফোনও দোব না থাকিলেও উণাকে লইয়। 
নাড়ানাড়ি করা ভয়, কিন্তু প্রথমে দেখা! উচিৎ প্রকৃত দোষ কোথায়? 
ইহ! পরীক্ষা কধিতে গেলে। প্রথণে প্লাগ হইতে একটি তাল খুলয়। ই্।টিং 
হাগ্ডেল ঘুর/ইয়া দেখিতে হইবে থে, নার 2ইতে স্পার্ক দিতেছে কিন।। 

(তকে ,ভিন্সী রোটারী মাগানেট ও কয়গের কর্তিত চিত্র) 

ডিসি তার 

টান্সিনাল। 

২। রোটেটং পোল 
সিন্ক্রনাইক্জং ডিছ্রি- 

৫ | হাইটেনসান ৬]মইচ 

নি 

১। মেন স্পিণ্ডেল। ৩। গতিহীন কযষেল। 

পিনিয়ান। 

৭। ক্ট)াকট ব্রেকার । বি ট্নাল। 

যদি স্পার্ক ঠিক দেয় তবে বুঝিতে »ইবে ম্যাগনেটোর কোন দোষ নয়, 
দোষ অপব স্থানে । অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাষ যে দুইটি প্ল।গে বেশ 
স্পর্ক দিতেছে, কিন্তু অপর ছুইটিতে ভাল দিতেছে ন।। সেই স্থলে 
প্রথমে নিরূপণ করিতে হইবে €৫ব প্লু।গের দোষ কিনা, অর্থাৎ ষে চটীতে 
ভাল “পাক দিতেছে, সে ছুইটীকে বে তারে ম্পাক দিতেছে ন। তাহাতে 

লাগাইয়1, অপর ভ্রইটা প্লাগ অন্ত ছুইটা তারে লাগাইয়। ইপ্ভিন ঘুব!ইলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে । যদি দেখা যায় যে স্পার্ক ঠিক পূর্বের মত 
দিতেছে অর্থাৎ যে তারে কম ও যে তারে বেশী সেইরূপই আছে, তখন 
বুঝিতে হবে যে কণ্ট্যাক্ট-ব্রেকার কম বেশী খুলিতেছে। উহাকে ঠিক 
কধার বিষয় মেবামতী অংশে দিখাব ইচ্ছা! রহিল | 

যখনই লিভার ব| রকার ক্যাম ঠিকরার উপর যাঁয়, এবং কণ্ট্যাক্ট 
ফ্ণাক হয় সেই গময় গেজ দ্বারা মাপ কর। ভয় । এই মাপ অয্ম নিলিগিটার 
বা ১৫০ উঞ্চি। রিটার্ড ৭! লেট. ফায়ারিং হইলে ইঞ্জিনের ম্পড হয় না। 
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অধিক এাডভান্ম হইলেও ব্যাকম্ফায়।রিং হইবার সম্ভাবনা । এই গ্যাড- 
ভান্স ও গিট” কণ্ট্য।কৃট-ব্রেকেব দ্বারা কতকট। ঠিক করা যায়। 

ম"নক ইঞ্জিনের ম্য।গ্নেটো-ক টয।ক্ট রিটার্ড এবং গ্যাঁডভাঙ্দ কর! বায 
না। এইরূপ ম্যাগ নেটোকে ফিক্সড. ইগ.নিসাঁন ম্যাগ.নেটো। বলা হয়। 
ইহার টাইমিং একট এড ভাঙ্গে বাধিত হয়, উহাতে যদিও ব্যাক. দিবার 
সম্ভাবশ। তথাপি ইঞ্জিন ইহাতে সহজে ই্ার্ট হয়। এই টাইম, পিষ্টন কম্প্রেসান 
ডেড -সেন্টারে যাইবার ৩*। ৩৫ ভিগ্রি পূর্বে বাধা! হয়। রিটাড, ও 
গ্যাড ভান্স লিভ।র যুক্ত মা।গঠনটে! হইলে, ইঞ্জিন ধীর গতিতে চলিবার 
সময় লিত।রকে বিটাঁড+ করিলে ঠিকরূপ কাঁধ্য কবিবে। টাইমিং লেটে 
বাখিলে ট্রার্ট বিলম্বে হয়, সেই নিমিত্ত ট্রাটিং ম্যাগ.নেটো বা! ডুয়েল ইন্সি- 
সান পদ্ধতি আনক সময়ে প্রয়োজন হয়। নিয়ে উহার চিত্র দেওয়া হইল। 

ডুয়েল ব। ডবল ইগ্রিসান 
চিত্র ১৬১ দ্বাৰা তার সকলে সংযোগ পবিলক্ষিত তইবে | পূর্বে 

বাটাবী ও কয়েল পদ্ধতি ব্যবহৃত হষঈত। ম্যাগ নেটের 
আবিষ্ষান হ প্রায় উঠা স্যাটারীব সহিত একত্রে এবং পৃথকভাবে ব্যবহার 
কবা যাইত | গাড়ার ইঞ্জিন প্রথমে ষ্ট1্ট দিবার সময় ব্যাটারীন ১, ২১ ৫, ৬, 

লো-টেন্সান কারে্ট 
| তাব। 

১২। ইগ্রিসান কয়েল 

২০। ম্যাগ নেটে । 
৩, ৪, হাই-টেন্সান 
কারেণ্ট তার । 

১০। ব্যাটারী। 

৩। স্পার্কিংপ্লাগ | 

চিত্র ১৬১ 

দ্বার। চার্ট দেওয়। হয়, এবং তৎপরে ম্য।গনেটোর মহিত কাধ্য করে। 
আধুনিক ইঞ্জিনে ইহার ব্যবহাব সব সময় দেখিতে পাওয়। যায় নাঁ। সেইজগ্ঠ 
ইহাব এবিক বর্ণনা করা বিবেচনা কবি ন|। 
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তডচ্ক্কা প্রণালী 
ডেল্কো প্রণালী দেখান হইয়াছে ও অংশ দমগ্লির তালিকা দেওয়! 

হইয়াছে । আজকালের অধিকাংশ আমেরিকান যাঁনে ডেল্কো! 
প্রণালীর প্রচলন হ্ইয়াছে। ইহার অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে। 
ডেল্কো ব্যতাত আরো! ২৪ প্রকাবেব প্রণালীরও প্রচলন দেখা যায় 
যথা _-“রেমী” ““বাসমোর” “ডেভি* প্রভৃতি । ইহাদের কাঁধ্য প্রণালী 
প্রায় একই প্রকাব। এই সকল প্রণালীতে সেলফ -ষ্টাটিং, লাইটিং ও 
ইগ্সিসান সুন্নরর্ূপে একাধাবে কাধ্য করে । 

১৭1১৬ ১৫ ১৪ ১৯৩ ১২ ১১১০৯ ৮৭ ৬ 

চিত্র-- ১৬২ 
১। হর্ণ। ২। আম্মিটার। ৩। সাফিট ব্রেকার। ৪ | হুইচ। £| ডিমার। 

৬৮। হেড.লাইট | ৭। টেল্লাইট। ৯। কাউল্ লাইট । ১০। এ্যাউভান্স। 
১১।  ট্যংষ্টেন টাইমিং কণ্টাক্ট। ১২1 ডিখ্িবিউটার | ১৩। ইম্নিসান কযেল। 
১৪। জেলারেটার। ১৫। মোটর। ১৬। ব্যাটারী (ষ্টোরেজ) | ১৭। হরণ বোতাম । 

স্পাকিং ল্লীগ (508000৫ 219৪ ) ১ এই অন্পটা সচরাচর 
সিলিগারের় মন্তকের উপর স্থাপিত হয়। ফোন কোন ইঞ্জিনে 
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সিলিগাঁরের গাত্রে (ভ।ল্ভের দিকেও) স্থাপিত হই দেখ? যাঁ। ইহার 
স্থান পিষ্টনের ঠিক উপরিভাগে হওয়া উচিৎ । মাগ. (নাট, ব্যাটারী বা 
উইকে ইগ্লাইটার হইতে ভাই-ভোপ্টজ কারণ্ট হাই টেঙ্গান তার দিয়! 
আসিয়।, ইহার উপরিভাগে ইন্ম্লোটড টাঁ্ঞ1ল দিয়া |গয়৷ সিলিগারের 
মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে আঘরন্মুলিগ গ্রদান বাব। লো-ভোলটজ প্লাগ 
অন্ত প্রকার । এই প্লাগগুলির ব্যবস্থা এইবপ, যেন সময়ে উহার পায়ণ্ট 
দুইটি খুলে ও বন্ধ হইয়া অধ্িন্ফুণিঙ্গ এৎপাদন করে। 

১৬৫ চিত্রে একটি প্লাগ সেক্সান দেখান হইল। ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন 
মেকার, স্থান ও ব্যবস্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গঠনের গ্রস্তুত করিয়' থাকেন। 

১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ 

১। ইন্ম্থলেটেড টামিনাল। ২। কাচ বা অভ্রেব ইন্সুলেসান। 
৩। ব্যারাল জাম-নাট ব। ফেব্রলমুনরী। ৪। ব্যারেল বা বডি, এই 
অংশে রেঞ্জ লাগাইয়। প্রাগকে ট।উট করা ছয়। € | ব্যারেলের গোল 
অংশ। ৬। প্লাগের গুণা বা প্লাগকে সিলিগ্ডারে অশাটিবার থেড। 
৭। স্পার্ক টায়িনাল, ইহ! ফ্রেমের সহিত সংলগ্ন থাকে । 
আরও কয়েকটি বিভিন্ন প্লাগের চিত্র ১৬৩,১৬৪ দেওয়া হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
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একটি কাঁচের বা অভ্রের নল আছে? বিহ্যাত্বাহী তার উহ্বার মাধ্যমে" 
সিলিগারের মধ্যে যায়। এর্কাচ বাঁজন্রটি ও ইন্মূলেটেড তারটিকে 
দুটভাবে ব্যারালের সচিত মুহুরীর দ্বারা আটিয়! রাখা হয়। সিলিগারের 
মধ্যস্থিত গ্য।স. উহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়। বাহির হইতে না পারে সেইজন 
উঠাদের মধ্যে এাসবেষ্টস (৪$951০9) প্যাকিং দেওয়া হয়। এ গ্যাপ. 
বেষ্টস প্যাকিং অগ্মিতে পুড়ে না বা বৈছ্যতিক শক্তিকে উহার মধো দি 
প্রবাহিত হইতে দেয় না। আর একটি তার প্লাগের নিন ভাগে লাগাইর। 
দেওয়া হয় (৭) সেইটী সিলিগারের সহিত সংযুক্ত থাকে । যখন কারেণ্ট 
প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন প্রাগের অসংযুক্ত অংশ দিয়! বিদ্যুৎ প্রবাহিত 
হইবার বিল্ন প্রাপ্ত হয় * সেই সময়ে ভাইটেনসান কারেন্ট অন্ত পথ না পাওয়ায় 
এ অসংযুক্ত স্থ/ন্টী উল্লজ্ঘন করিয়া চলিল্প! যায়। এ সময় অসংঘুক্ত স্থানে 
একটা অগ্রিস্ফুলিজ প্রস্তত হয়, এবং তাহা রই দ্বারা সিলিগারের মধ্যস্থিত 
গ্যাসে অগি সংযোগ হয় । 

পার্কিং প্লাগ, রোগ ও ব্যৰস্া1_সকল সময়েই দেখ। যায় 
যে ইঞ্জিন না চলিবার প্রধান কারণের মধ্যে শ্পাকিং-প্লাগই একটী সর্ব 
প্রধান কারণ 1 উনার প্রতি সর্ধদাই বিশেষ লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন। 
ইঞ্জিনে লুব্রিকেটিং-তৈলের একটু অধিক মাত্রা হইলে প্রথমেই প্পার্কিং 
প্রাগে লাগিয়া কারেণ্টের গতিরোধ করে। প্র তৈল অধিক হও- 
যার জন্ত সিলিগারের মধ্যে অধিক কার্ধণ হয়, এবং উহ্কার অংশ প্লাগে 
লাগিয়। সট্র-সাকিট করায়। সেই নিমিত্ত কারেন্ট এক পয়েন্ট হইতে 
অপর পন্লেণ্টে উল্লজ্ঘন করিয়া না যাইতে পারিলেই স্পার্কিংএর ব্যাঘাত 
হয়। তৃতীয়তঃ অনেক সময় প্লাগ সকল অতিশয় উত্তপ্ত হওয়য় কিন্বা 
অস।বধানতার সহিত ব্যবহার করিয়!, উহার ইন্নুলেসান অনেক ক্ষেত্রে 
ফাটিয়! যায়, এবং উহার মধ্য দিয় কারেণ্টে লিক করে তাহাতেও 
স্পাক দেয় না। এই ক্ষেত্রে জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, চাপ-শুন্ত 
স্থানে শ্পাক' দেওয়ানো অপেক্ষা চাপঘুক্ত স্থানে স্পার্ক দেওয়ানেো। কঠিন, 
অর্থাৎ দি এক রকমের স্পাকিং প্রাগ চাপধুক্ত স্থানে থাকে এবং 
এবং এক রকমের শক্তি অর্থাৎ ভোল্টেজ উহাদের মধ্যে দেওয়া যাঁয় 
তাহাতে দেখ! যায় বে ইলেকটি,সিটি চাপযুক্ত গ্যাপ দিয়! না গিয়া চাপ- 
শূন্য গ্যাপ উল্লজ্বঘন করে। মাঝে মাঝে শাকিহপ্রাগ খুলিয়। বেশ 
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হুন্দর ম্পাক” দেখ! যায়, কিন্তু প্লাগ আ্াটা থাকিলে পর, ম্পাক” রীতিমত 
দেয় ন। ও সমস্ত। ঘটাইপনা থকে । এই স্থলে নৃতন টেষ্-প্লীগ দিয়া দোষ স্থির 
কর! উচিঙ। প্রাগ ময়ল! হইলে উহাদের সিলিগার হইতে খুলিয়া পেট্রোল 
ওবুরুন দিবা পয়েপ্টগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। ম্পাকিং 
প্রাগের পয়েন্ট দুইটি অধিক পৃথক রাঁখাঁও দোষ, কারণ ম্যাগ নেটে! হইতে 
বড় বড় সার্ক ন। হইলে উহারা কার্য করে না, এবং অনেক সময় ষ্টার্ট 
লইতে বড়ই কষ্ট দেয়। এ দুইটি পয়েন্টের গ্যাপ বা ফশাক ১/৫* ইঞ্চি 
চলে কোন দিকে অহ্বিধা হয় না। কেহ কেহ উহার কিছু অধিকও 

রাখিয়। থাকেন, তাহা নিশ্রয়ো- 
জন। মধ্যে মধ্যে যদি ম্পাকিং 
গ্রাগ খুলিয়া উহার কার্বণ 
পরিষ্কার করা যান তাহ! হইলে 
পার্কের কোন সন্দেহ থাকে না, 

চি্--১৬৬ কিন্তু জানিতে হইবে ঘে একবার 

এ প্লাগ খুলয়। ঠিকরূপে এ্যাসবেষ্টন প্যাকিং না দিতে পাঁরিলে প্লাগটি 
সব সমর লিক করিবে এবং কষ্ট দিতে থাকিবে ও হিতে বিপরীত হুইবে। 

শ্পাকিং পয়েন্ট দুইটি সাধারণতঃ অতিশয় কঠিন ধাতুর দ্বারা নিশ্থিত। 
উহাদের কোন কোনটিতে ইরিডিয়াম পয়েণ্টও থাকে । পয়েন্ট যেন কোন 
প্রকারে শিরিস-কাগজ, এমারী পেপার বা ছুরি দিয়া টাচিয়। পরিফার 
করা ন। হয়। তাহা হইলেই কঠিন পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাণ্ড চইর। যাইৰে 
এবং নরম ধাতু বাহির হুইয়! পড়িলে প্রথমে ইঞ্জিন ্রার্ট হইবে বটে, কিন্তু 
কিছুদূর চলিতে ন। চলিতেই এ ছুইটি পয়েণ্টই ময়ল! (0%10196) হইয়। 
যাইবে এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, কাজেই পয়েন্টেরফাক অধিক হইলে ম্পাক 
দিবে না। প্লীগকে সিলিগায়ের সহিত কখনও খুব জোরে আটা ঠিক 
নয় কারণ যদি উহার থেড ভাঙ্গিয়া যায় তখন উহাকে বাহির কর! 
বড়ই কষ্ট কর। আরও অনেক সময় ক্রুশ- থেড হইলে সিপিগারের গে 
নষ্ট করিতে পারে। দেখিতে হুইবে যে প্লাগট থেংডের প্রায় তৃতীয়াংশ 
হাঁতের টাইটে যাইতেছে, তখন প্লাগ-রেঞ। দির ঈষং টাইট দিবে। 
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চতুর্দশ শিক্ষা 
£মাটর যানের গতিশীল অংশগুলিতে পিচ্ছিল 

করণ পদ্ধতি (108104700খ ) 

যেকোন কলকজার অংশমমূহের গতিশীল অবস্থা হইলে উঠাদের মধ্যে 
বর্ষণ-ক্রিয়া হইতে থাকে, তাহার ফলে উহ! তথুত। প্রাপ্ত, এবং ক্ষয়-প্রাপ্ 
হঈতে থাকে । ধর্প তপ্ত! ও ক্ষয় মীমাবদ্ধ করিতে হইলে উহাদের 
মন্থন ও পিচ্ছিল করার বিশেষ প্রয়োজন । ঘর্ষণ অধিক হইলে শক্তিরও 
অধিক অপচয় হয়। ঘষিত প্রণালীতে কাঁধ্যকরী অংশ সকলকে মস্থণ ও 
পিচ্ছিল র|খিতে উহাদের কাধ্যের অবস্থানুধায়ী পিচ্ছিলকারী বস্তুর একাস্ত 
প্রয়োজন । এরূপ বস্ত সধারণতঃ তৈল ও চর্বির (011 & £16286)। 
মোটর-যানের ইঞ্জিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ্ষনিজর পিচ্ছিলকারী তৈল ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। অধুনা পিচ্ছিলকারী তৈল প্রস্ততকারকের! উদ্ভিদজাত 
তৈলকেও মংশোধন করিয়া এই কার্যের উপযোগী করিয়াছেন। কোন 
কোন প্রতিষ্ঠান খনিজ ও উদ্ভিদ-জাত তৈলের সংমিশ্রণেও মুফলগ্রদ তৈল 
প্রস্তুতিও কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। গ্রিঞ্জ বা চর্বি, খনিজ (1010691) ব| 
জান্তব (2:015281)। খনিজ চর্কির প্রারধ্য হওয়ায় উহার ব্যবহার অধুন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। গ্রাফাইট. (18010 ) মিশ্িত চর্ধি 
অধিক কা্যকরি। ইহ চাকার বলবেয়ারিংএ (১11-681178), স্পি ংএর 
পাত-দয়ের মধ্যে, সাকে্বোণ্ট প্রভৃতি অংশ যেখানে ঘর্ষণ-চাঁপ অধিক, 
গতিবেগ অল্প ও তপ্ত হইবার আসঙ্কা কম সেই কল ক্ষেত্রেই ব্যবহ্থত 
হইয়। থাকে । চর্ষি গ্রদান কাধ্য লচরাচর গ্রিজ-গাঁন (76৪৩৩ 6810) 
নামক পিচ.কারীর সাহায্যে কর! হয়। নিয়মিত ভাঁবে এই কার্ধ্য কর। 
হইলে যানের এ অংশগুলি বহুদিন স্থায়ী হয় এবং যানের চলনও আরামপ্রদ 
হয়। আধুনিক যানের ইঞ্জিন, গিয়ার-বক্স 'ও ডিফারে্সযাল-গিয়ারবক্স 
তৈলের সবার! মহ্ছন ও পিচ্ছিল রাখা হয়। ইঞ্জিনের পিচ্ছিলকানী তৈল 

৭ মো-১৪ 
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অপেক্ষাকৃত তরল। গির়ার-বক্সে ও |ডফারেক্দ্যাাল-গিয়ারবক্সে ব্যবহারের, 
জগ্ত প্রস্তুত তৈল গাঢ় হুইগ্া থাকে । নকল প্রকার পিচ্ছিলকারী তৈলই 
উচিত কালাবধি ব্যবহারের পর ক্রমশঃ নষ্ট (06০0101১056) হইয়। যায় 
ও উহ! হইতে আর ঠিকমত কারা পাওয়া যাঁর না অর্থাং ঠিক ভাবে 
মন্থন ও পিচ্ছিল ক্রিপন। করে না, অত এব নিয়মিত সময়ে উহাকে তৈলাধার 
হইতে নিফাশিত করিয়া তৈলাঁধারটাকে ভাল করিয়া কোরোসিন বা 
ফ্লাম-তৈল (1951) 021) দিয়! পরিঞ্তার করিয়া ছুতন পিচ্ছিলকারী তৈল 
ব্যবহারের প্রয়োজন | যান-প্রস্তত প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ অনুসারে ইহা 
করিলে কলকজ্জার আঘুফাল বুদ্ধি পায় । যান প্রস্ততকারকগণ তাহাদের দ্বার! 
প্রস্তুত যানে কোন কোন অংশে কি প্রকরের পিচ্ছিলকারী তৈল ব। গ্রিজ 
কত মর বাবধানে বদল করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া থাকন। 

পিচ্ছিলকারী তৈলের গুণাগুণ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত 
অবস্থা গুলির গ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন যথা-_ 

১। গুরুত্ব বা ডেনসিটি (06755105)। 
২। ঘনত্ব বা টিফসিটি (51500810) | 
৩। প্রজ্ঞলন্র তগ্ততা বা ফ্লাস্পয়েণ্ট (2591000০100) | 

৪। জলনাবস্থার তণ্ততা বা বর্ণিংপয়েণ্ট (0৮7019-0০হ21) | 
বিশেষ লক্ষ্যরাখা প্রয়েশজন যেন পিচ্ছি্লকারী তৈলের ব। গ্রিজের 

সহিত কোন অন্ন পদার্থ (৪০10) না থ।কে। অল্পপদর্থ তেলের সহিত 
থাকিলে এরূপ তৈপ-ব্যবহৃত অংশগুলি মরিচা বা কলঙ্ক পড়িয়া নষ্ট হতে 
পারে। খনিজ তৈলে অঙ্পপদার্থ না থাকায়, ধাতব গতিশীল কলকক্জা গুলিতে 
উঠ। বাবহারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী | খনিজ-টতৈল তাপাবস্থায় সহজে 
অবস্থান্তর (৫6০00019096) প্রাপ্ত হয় নাঁ। উদ্ভিদ জাত তৈল (৮51681016 

০2] ০: 0 যেমন রেটী, নারিকেল ব। সরিসার তৈল ক্ছি কাল পূর্বে 
কলকক্জাকে পিচ্ছিল বাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত । পরীক্ষায় দেখ গিয়াছে 
যে উহাদের মধ্যে অশ্নপদার্থ অধিক পরিমাণে থাকায় কলকঞ্জার ধাতব অংশ 
'লির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর | গ্লিসারিন (81০০:876) সাধারণ দৃষ্টিতে 
পচ্ছন্নকারী দ্রবা বলিয়। মনে হয় বটে কিন্ত প্রকৃত পক্ষে উহাতে লুত্রীকেটিং 
(18018080128) পদার্থ কিছুই ন।ই, অতএব উঠার ব্যবহার নাই। জান্তব 
হল (29011058] ড6 অর্থাং গ্রিক, গিয়ারবকস, ভিফারেন্দ্যাল-গিয়ার-বকু 
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প্রসীতিতে কিছুকাল পূর্বে র্যবহৃত হইত, অধুম! খনিজ চর্বিব (00170191 
0 বা গাঢ় খনিজ তৈল (9৩৪৬০ 011) বাবহৃত হইতেছে । চর্ধি মিশিত 
তৈলও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। শীতগ্রধান দেশে গিয়ার-বক্স, 
ডিফারেলাল-গিয়ার-বক্ক গ্রভৃতিতে গাঢ় খনিজ-তৈল লুত্রীক্যা্ট হিসাবে 
ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন 
প্রকারের লুত্রীকেটিং তৈল প্রস্তত করেন । মোটর ব্যবহারকারীদের বিশেষ 
দৃষ্টি রাথ। প্রয়োজন যেন পিচ্ছিলকারী তৈলের মধ্যে কোন গ্রকার ক্ষতিকারক 
ভেজাল না থাকে । মাটিতে পড়া ধুলাবালি মিশ্রিত তৈল, ইঞ্জিন লু্রীকেটিং 
কাঁধ্যে ব্যবহার করিলে উহার বুম, সাফ.ট প্রস্ৃতি ঘর্ষণশীগগ অংশ অতি 
শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। মুতন ইঞ্জিনর অংশগুলি টাইট-ফিট থাকায় 
গাঢ়-তৈল উহাদের সংযোগ স্থলে সহজে প্রবেশ করিতে ন। পারায়, উপযুক্ত 
ভাবে পিচ্ছিল ক্রিয়া হইতে না৷ দেওয়! উহাদের অযথা থর্যন ক্ষয়ের 
সম্ভাবনা । এই সকল ক্ষেত্রে পাত. ও তাপ সহনোপধোগী লুত্রিকেটিং 
তৈল ব্যবহার করাই যুক্তিঘুক্ত। যে তৈল অল্প উত্তাপে নষ্ট হইয়া! যায় 
সেইরূপ তৈল ব্যবহার ন! করাই উচিৎ। ইঞ্জিন কিছু কাল ব্যবহারের 
পরে উহার অংশগুলি অর্থাৎ পিষ্টন-রিং গ্রাভৃতি কিছুটা! টিলা তইলে দেখ। 
যায়, উহার কক্প্রেসান্ প্রেদার হান হইতে থাকে, ত|হার ফলে ইঞ্জিনের 
শক্তরও হাঁস হয়। ইঞ্জিনের অবস্থান্যায়ী শীতকালে পাতগা তৈল এবং 
গ্রীক্নকালে গাঢ-তৈল বাবহার কর] বিধেয় | শ্লিত.-ভাল্ভ যুক্ত ইঞ্রিনে 
সর্বদাই পাতলা তৈল ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত | তৈল-চেগ্বারে _ সর্ব ই 
নিয়মিত পরিম(ণ তৈল যাহাতে থাকে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে । টৈলের পরিমাণ অধিক হইলে একজট্ট পাইপ হইতে অধিক ধুসর 
নির্শত হইবে এবং অল্প হইলে ইঞ্জিন ঠিক ভাবে চলি'ব না, গরম হইবে 
ও চালু অংশগুলি ক্ষয়গ্রাপ্ত হইবে এবং ম্যাধ্য ক্ষমতা দান করিতে সক্ষম 
হইবে না। প্রয়োজনের অধক হেল ঠতলাধারে থাকিলে কথ্ধাশ্চান 
চেম্বারে অত্যধিক কার্বণ গ্রস্ত হইবে ও ম্পাকিং প্রাগগুলি তৈলাচ্ছাদিত 
হুইনা নিয়মিত স্পা দিব না। 

সাপাবণতঃ ইঞ্জিনের গতিশীল অংশগুলিকে পিচ্ছিল রাখিবার জঙ্ক 2ইটা 
গ্রণ।লীতে তৈল দানের ব্যবস্থ। করা হয়, যথা ;- (১) পাম্প দ্বারা তৈল 
দান (2০:০০ 6৩৫) (২) প্পালাস্ প্রণালীতে তৈল দন (501891) 1660) | 
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ার্সফিভ প্রণালী০তি-নুব্রীকেটিং তৈলকে একটি তৈলাধারে 

হান লুগ্রিকেসনের আধুনিক প্রণালী । 
চিত্র-১ ৬৯ 

স্পযালাস্-ক্ষিভ (9155. তি৩৫)-_তৈল-দান প্রথাঁই 
আধুনিক সকল ইঞজিনেই ব্যবহ্বত 
হয়। এ প্রণাশীতে পিচ্ছিলকারী 
তৈল ইঞ্জিনের ক্র্যান্ক-চেগ্কারে 
ঢালিয়া-দেওয়া ছয়। তৈলের 
পরিম]পের উচ্চতা দেখিবার অন্ত 
একটি গেজ-দণ্ডের ( ৪8৪৪৩ 
৪201.) বাবস্থা থাকে। ইঞ্জিন 
চালু হুইলেই চেম্বারের মধ্যে 
স্থাপিত একটি পাম্পের সাহায্যে 

চেম্বার হইতে তৈল উত্তোলিত 

হুইয়। একটি 'ট্রে'র মধ্যে পড়ে। 

ট্রেটি এ চেথ্বার়ের মধ্যে এমন 
ভাবে স্থাপিত যে ক্র্যাঙ্ক-পিন 

ঘুরিবায় সময় বিগ-এগু-বেয়ারিং 

রাখা হয়, এই তৈলাধাঁরটি অধিকাংশ 

ক্ষেত্রে ড্যাস্-বোর্ডের সহিত সংযুক্ত 

থাকে উহার সহিত একটি পাম্প ফিট 

করা থাকে ও তৈলের প্রবাহ দেখিবার 

জন্তু একটি গেজ-গ্লাসও ফিট করা হয়, 
গেজ-গ্লাসের সহিত বিভিন্ন পাইপ 
ংযোগে ভিন্ন ভিন্ন অংশে তৈল দান 

ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এরূপ প্রথ। 
অধুনা প্রায় বিরল। চিত্র--১৬৯ 
পদ্ধতির ব্যবহার আধুনিক ইঞ্জিনে 
গ্রচলিত। 
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এ সংযুক্তু কনোর্টং-রড লাহায্যে ট্রের তৈগ ছিটকাইয়া সকল চা লু 
অংশ ও দিপিগার-গাঞ্রকে তৈলাক্ত করিয়! পিচ্ছিল রাখে। ছিট.কান 
তৈল ক্রমশঃ পুনরায় চেম্বারে তৈল-শোধক (610:) মাধ্যমে ফিরিয়! যায়। 

তৈল-উত্তোলক পাম্পট ঠিক মত চপে তৈগ দান করিতেছে কিন! 

দেখিবার জন্ঠ চালকের সম্মুখের বোর্ডে একটি চাপ-মাঁণ-বন্্র ( 0:593৮7৩ 
£৪৪০ ) ফিট করা হয়। এই পদ্ধতির চিত্র--১৬৯-৭* দেখান হইয়াছে। 
তৈল উত্তোলন-কারী পাম্পগুলি বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তত যথা, (১) 
রোটারী, গিয়ার ও রেসিপ্রোকেটিং প্তাঙ্গীর পাম্প, এ পাম্পগ্তলিকে বিশেষ 
নির্ভরযোগ্য করিয়। প্রস্তত কর হয়-কারণ উহাদের উপরই ইঞ্জিনে 

সরলগতি ও পিচ্ছিল তৈল দান ক্রিয়৷ নির্ভর করে । মেন-বেয়ারিংগুলিতে 
তৈল দান সরাসরি পাইপ সাহায্যে ও চাপে তৈলদান-পাম্প হারাই 
সাধিত হয় | 

ইঞ্জিনঢেকে ্গীতল রাখিবার বচন্দোবভ্ত (0০০1108 
0০:০৩ ) £-_-ইঞ্জিনকে দুইটি প্রধান উপায়ে শীতল রাখিতে পারা যায় । 
যথা-_-(১) বায়ুর দ্বার! (২) জলের দ্বার | বায়ুর ধারা শীতলীকরণ কিয়া 

সাধারণতঃ ছোট ছোট ইঞ্জিনে করা হয়, যেমন সাইকেল ইঞ্জিন, ও বেবী” 
কার ইগ্রিন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ইজিনকে শীতল রাখিতে সচরাচর জল 

দ্বারাই সাধিত হয়, এবং নিয়লিখিত সকল পদ্ধতিগুলিরই সহায়তা লওয়। 
হয়। বাঁুর ছারা শীতলীকরণ করিতে সিলিগারের গাঁত্রে রেডিয়েটি ং 

ফিন্স প্রস্তুত করিয়। বাহিরের আয়তন বৃদ্ধি কর! হয়। 

ভাপ-শক্তি চালনা নীতি (21507০৫৪ ০? [905 

20043100 ০1 1১০2 )-_তাপ-শক্তি তিন উপায়ে এক স্থান হইতে 

অপর স্থানে চাঁলন। হইতে পারে, বথা--১। কন্ডাক্মান (০:০70০- 
0০০ )1 ২ ফন্ভেক্পান (005৩0002)। ৩। রেডিয়েসান্ 
€ 7১501261907 )। 
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মিকিরিটাছি। বা 1 ছলিংটটা ৪- ইঞ্জিন চলিতে থাকিলে 
সিলিগাক্পের মধ্স্থ তণ্ত 
গ্যাসের দ্বারা উহা! উত্তপ্ণ 
হইতে থাকে, এবং ষত 
অধিক তপ্ত হয় ততই 
তাঁহার কার্ধাকরী-ক্ষমতা 
ক্রমশঃ হাঁস হইতে থাঁকে। 
অধিকন্তু সিলিগার অধিক 
তপ্ত হইলে সিলিগার- 
লুত্রিকেটিং তৈল জলিয়া 

নষ্ট হইয়যাঁয়, এবং উহার 

চালু অংশ সকলকে মহ্যণ 

করিবার ক্ষমতা থাকেন৷ । 

ডিএ ই ইঞ্জিন জোর করিয়া চলিবার 
চেষ্টা করিলে বিফল হয় ও ফলে বেয়াঁটিংএর উপর অধিক জোর পাড়িয়। 
বেয়ারিং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল অন্বিধ! দুর করিবার জস্ট সিলিগারের 
গাত্রকে ফাঁপা কর হয়, এবং পাইপ সংযোগে উহ্নাতে শীতল জল দ্বারা 
যতদুর সাঁধা সিলিগারকে শীতল রাখা হয়। এ শীতল জল একটা পাত্র 
হইতে দেওয়া! হয়। এ পাত্র বা! অলাধারটির অন্ত নাম রেডিরেটার 
(78085161) বা কুলিং-্যাঙ্ছ। সাবেক যানে এ জলাধারটী সাধারণ 
ভলাধারের ন্যায় হইত, কিন্ত আজকালের যানে উক্ত জলাধার হইতে 
অধিক কাধ্য লইবার, অর্থা বেশী শীতল রাখিবার জন্ত উহা সম্পূর্ণ 
একটি চাদরের দ্বারা না করিয়া সরু সরু তায্রের পাইপ দ্বারা গ্রস্ত কর। 
হয় । পাঁইপগুলি এঁ পাত্রের মধ্যভাগে স্থাপিত হয়। পাঁইপগুলিকে আবার 
বায়ু সংযোগে শীতল করিতে পৃথক ভাবে ফ্কাখা হয়, এবং পাইপগুলিকে 
শীস্র শীতল করিতে পাতল। লৌহের। পিতলের বা তামের চে৭কা ছোট 

€ছাট পাত কাটিয়া উহাদের মধ্যভাগের মধ্যে টিক পাইপ গলিবার মাপ 
করিয়া পাইপে গলাইয়া ঝালিয়! দেওয়া হয়। এই পাতগুলি এক হত 
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ব। দেড় হুতা অন্তর স্থাপিত হয় । বীগুলিকে ইরাভীতে পেডিয়েটিং ফিনস 
(ঘঠ8) বলে। উহাদের মাপ প্রায় ৩/৪ ইঞ্চি ইতে ১ ইবি স্কোয়ার, 
অতএব একটী পাইপ হইতে আর একটি পাপ ১ হইতে ১৯৯ ইঞ্চি দুর 

স্থাপিত হয়। এ পাইপ সকল ছই, তিন, চারি বা পাচ লাইন পর্যান্ত 
স্থাপিত হয়। রেডিয়েটিং সারফেস্ যত অধিক হয় জল ততই শীতল 
থাকে । রেডিয়েটারের জল-শ্রোতের বিশেষ বন্দোনন্তের জন্ত পাইপগুলিকে 

মৌচাকের হ্থাঁয়ও কর] হয়। ইহাকে “হানি-কুষ্ব' রেডিয়েটার (8০0০১- 

০0701১-1২2012.651) বলে । হাঁনি-কুষ্ব রেটিগ়োণা"রর জলের পাইপ লিক্ 

হইলে উহা মেরামত করা বড়ই দুরূহ বাপাব,1কন্ত ইহ।র জুবিধা এই যে 

ইহাতে অল্প জল দ্বারা কাঁধ্য সাধিত তইতে পারে, বেহেতু ইহ।র রেডিয়েটিং 

আয়তন অত্যধিক । 

সার্কুঢলটিং সি০স্উম্ বা জল প্রবাহঢনর ব্যঘস্থা_ 
বেডিয়েটার হইতে ইঞ্জিনের জল চলাচলে ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন মেকার 
বিভিন্ন রকমে কপিয়| থাকেন। ইহা! সাধ!রণতঃ ছুই প্রকারের যথা,- 

১। থার্ম্ে।-সাইফন্ সিস.টেম্। (717)61700-99191)012-9551627) | 

২। পাম্পিং সিদ্টেম্। ( 1১010711106 95516108 ) । 

থাঁ্মো-নাইফন্ সিস্টেমে জল গরম হইলে উহ উপর দ্দিকে উঠে 
এবং নিম্ন দিক সংযুক্ত পাইপ দ্বার! সেই গানে শীতল জল আসিয়। পৌছে । 
গরমজল অপেক্ষাকৃত হান! হওয়ায় উপরদিক দিয়! রেডিয়েটীরে যায় এবং 
তথার শিল্পা! বাঁযু সংযোগে পুনরায় শীতল হইয়! যায়, এইরূপে এ জলের 

প্রবাহ সংরক্ষিত হয়। 

রেডিযেটারের পাইপ এবং ফিল্স-দিগকে শীঘ্র শীতল করিবার নিশ্ত্ 

উহ্থাদের মধ্যদিয়া বাঘু চালনার জন্য একটী পাখা দেওয়া! হয়। এ পাখার 

দ্বারা বায়ু টানিয়া লওয়া হয়। এ পাখাকে সাক্সান-পাখ। (580702 
ছি) বলে। থার্পো-সাইফন্ সিস্টেমে র্েডিয়েটার প্রায়ই ইঞ্জিনের 
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পশ্চাতে অর্থাৎ ড্যাস 
বোর্ডের সন্ুখে স্থাপিত 
হয়। উহাদের জল- 
সারকুলেটিংএর পাইপ 
অপেক্ষাকৃত মোট।। 

উহাদের সাঁক্সান-পাখা, 
ইঞ্জিন ফ্রাই-হুইলের 
সহিত সংযুক্ত থাকে 
ক্লেমেন্ট-বিয়ার্ড, রেনে?, 

চিত্র_-১৭২ পিভ্লি-ডিসি, চরণ 
প্রভৃতি যানে রেডিয়েটার. ইঞ্জিনের পশ্চান্তাগে থাকে, ইহাদের 'থার্ো- 
নাইফন” পদ্ধতির দ্বার। সারফুলেটিং কাধ্য সাধিত হয় । আজকাল অধিকাংশ 
আমেরিকান যান থার্ম্ো-সাইফন সিস্টেমে কাধ্য করে এবং তাহাদের 
রেডিয়েটার ইঞ্জিনের সম্মুখেই স্থাপিত হয়, এবং সাক্সান-পাখা। ঠিক 
রেভিয়েটারের পশ্চাতে থাকে। (চিত্র -১৭২) এই সিন্টেমের দোষ, 
যদি রেডিয়েটারের জল উপরের সংযোগের পাইপের নিম্নে থাকে, তখন 
এ সিস্টেম কাধ্য করে না, অতএব লক্ষ্য রাঁখিবে যেন এই লিল্টেমে 
জল সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে । 

পাম্পিং সি০স্উস্্ £-এইরূপ সারকুলেটিং পদ্ধতিতে একটা 
করিয়া পাম্প, সারকুলেটিং পাইপে লাগান হয় । এ পাম্পটী প্রায়ই ক্যাম- 
সাফ ব! ম্যাগনেটো-সাফ.টের সহিত, হুয় কাপলিং দিয়], (ন! হয় পিনিয়ান 
দিয়া) যুক্ত হয় এই পাম্প ঘূর্ণায়মান ও ইহাকে “সেন্টিফিউগাঁল” পাম্প 

: বলে। ইহার মধ্যে 
একটা চক্তাকার পাথ! 
আছে। যখন পাম্পটি 
চলিতে থাকে, তখন 
এঁ পাম্প দ্বারা অর্থাৎ 
পাম্পের পাখার 

(31595) দ্বারা জলকে 

ডেলিভারী পাইপের 
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দিকে চালায়। এই পাম্প রেডিয়েটারের নিয়ের পাইপের সহিত সংযুক্ষ হয়; 
অর্থাৎ শীতল জল টানিয়! ইঞ্জিনের গাত্রের বারি-প্রকোষ্ঠে দেয় ? কাজেই 
উপরিস্থিত গ্ররম জল রেডিয়েটারের উপরিস্থ পাইপ দ্বার! রেডিয়েটারে 
ফিরিয়া যায়। পাম্প যুক্ত রেডিয়েটারের সাকুুলেটিং পাইপ ১ হইতে ১ 
ইঞ্চির অধিক মোটা করার গ্রয়োজন হয় না। 

পাম্পটী যখন কার্ধ্য করে তখন কোন অন্ৃবিধ! হয় না, কিন্তু মাঝে 
মাঝে বড়ই কষ্ট দায়ক হয়। উহা কিছুদিন চলিলেই দেখা যায় যে উহার 
ৰেয়রিং মাধ্যমে জল চৌয়াইতে থাকে । এ বেয়ারিংএর ছুই ধারে জল 
আটকাইবার জন্ত একটা করিয়। প্যাকিং দেওয়! হয়। এ প্যাকিং থাকিবার 
স্বানটিকে ট্টাফিং-বক্স (9052828 0০৮) বলে। মধ্যে মধ্যে এ ট্রাফিং- 
বক্সের প্যাকিং বদলাইয়! দিতে হয়, এবং ঠিকরূপে লুত্রিকেট করিতে হয় ; 
তাহা হইলে উহ শীঘ্র লিক্ হয় ন1। সাক্ুলেটিং পাম্প সিষ্টেমে রেডিয়েটার় 
সম্মুখে স্থাপিত হয়। উহার সাঁকসন-ফ্যান্ ঠিক রেডিয়েটারের পশ্চাতে থাকে । 
মিনার্ভ, ্র্যাগ্ডর্ড, ডেম্লার ও অধিকাংশ আমেরিকান যানে রেডিয়েটার 
ইঞ্জিনের সম্মুখভাগে স্থাপিত হয় । 

তরডভিচল্সটাঢরর রাগ ও নিবারঢণর ব্যবস্থা 8 বু 
দিবল ব্যবহারের ফলে দেখ। ধায় যেরেডিরেটারের পাইপ ও অপরাপর 
ংশ গুলিতে ময়ল। জমে, এবং তাহার ফলে তপ্ত জলকে শীত্র শীতল হইতে 

দেয় না, এবং ইঞ্জিন একটু চলিলেই জল গরম হইয়া যায়। অনেক সময় 
সাইলেম্সারের পথরুদ্ধ হইলেও জল গরম হইতে থাকে । প্রথমে ঠিক 
করিতে হইবে যে কোন্টা অপরিষার হইয়াছে । যদি রেডিয়েটার অপরিফার 
হয় তবে উহার মধ্যস্থিত জল বাহির করিয়। দিয়া উহার ড্রেনকক্ খুলিয়। 
অধিক জল দিয়। ধুইয়া ফেলিতে হুইবে। তৎপরে ড্রেনকক্ বন্ধ করিয়া 
উহার মধ্যে কষ্টিক্ কিন্বা সভার জল দিয়া ধৌত করিতে হইবে । তাহা 
হইলেই অধিকাংশ ময়ল। পরিক্ষার হইয়| যাইবে । পরে এঁ জলকে পরিক্ষার 
জল দিয়। উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে, নতুবা উহ হিতে বিপরীত হইয়া 
রেডিয়েটারকে ছি করিয়া ফেলিবে | রেডভিয়েটারের জল ৩৪ দিবস 
অন্তর বদ্লাইয়া দেওয়। বিশেষ প্রয়োজন । যতদুর সম্ভব পরিফার জল 
ব্যবহার করিতে হইবে । সময়ে যথা বীতি তাপ নির্গত হইতে না পারিলে 
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ক্রমশঃ অধিক উত্তপ্ত হইয়!, রেডিয়েটার ফাটিয়। ব! ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে 
এবং কখন ব। রাংঝালও খুলিয়া ধায়। যদি পাম্পযুক্ত রেডিয়েটার হয়, 
তবে দেখিতে হইবে যে পাম্প ঠিকমত কাধ্য করিতেছে কিনা, রেডিয়ে- 
টারের লাইন ঠিক না করিয়া বগাইলে উহ ফাটিয়। যাইবার সম্ভাবনা । 
উহার সিটিং, চামড়ার ব! রবারের হইলে ভাল হয় । আজকাল রেডিয়েটার- 
সিটিংএ ইউনিভারন্তাল-জয়েণ্ট ব্যসহার করা হয়। চল্তি রেডিয়েটারটি 
লিক হইলে কিন্বা জল চৌয়াইতে থাকিলে তাহা! বন্ধ কর। বড়ই সমস্তার 
বিবয়, কারণ ঝালার কাধ্যে ব্দি একটুও ময়ল। থাঁকে তবে সেইম্থলে রাংঝাল 
একেবারে ধরে না । বেডিয়েটারের ভিতর দিক প্রায়ই ঠিকরূপে পরিফার 
কর! যাইতে পারে না। সেইজন্ত উঠ।র লিক্ বাঁলিলেও উপর উপর ঝালা 
হয়ঃ এবং ছুই একদিন বাদে ঝাল খুলিয়া আবার জল পড়িতে থাকে ৷ যদি 
কেবলমাঞ্জ ৫েরডিয়েটার চোর়াইতে থাকে, তবে উচাঁর জল বাতির করিয়। 
একটু তু'তের-জল পুরিয়া একদিন র!খিয়। দিলে ঠোয়ান বন্ধ হইতে 
পারে। যদি লিক্টি বড় হয় তবে এস্থানটি পরিফার করিয়া একটি সরু 
তায্রের তার এরস্থানে লাগাইয়। উহ! সমেত ঝালিয়! দিলে লিক্ বন্ধ হইয়! 
যাইবে। এরূপ উপায় প্রায় জয়েন্টের মুখে কর। হয়, এবং ঝাল। হইয়। 
গেলে ফাইল. দিয়া পরিফার করিয়। দেওয়া হয়। যদি রৈডিয়েটার 
গ্রকবারে নির্দোষ করিতে হয় তবে উহাকে একেবারে খুলিয়া পরিষ্কার 
করিয়। ঝালিয়! দিলেই সর্ধবাপেক্ষ! নর হয়ঃ কিত্ু রেডিয়েটার খোলা ও 
ঝালার কার্য সাধারণ মিস্ত্রির ছার! সম্ভব নহে । অনেক মিস্বিই উহাকে 

খুলিবার সময় প্রায় উহ্থার অধিক মাত্রীয় সর্বনাশ করে। রেডিয়েটার খুলিয় 

ঝাঁলিতে যদ্দিও একটু অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু ইহাতে লাভ বই 
ক্ষতি নাই। পুরাতন ধানে ও লরী গুভূতিতে কখন কখন দুইটি করিয়া 

রেডিয়েটারও দেখা যায় | ইহাদের পশ্চাতেরটীকে (০০০1108 50) কুলিং- 
ট্যাঞ্ষ বলে। উহাদের উভয়ের জলের প্রবাহ সাকুলেটিং পাম্প ও 

পাইপ স্বার। করান হয় । এ পাইপ সকল “হোস পাইপ' ব! রবার যুক্ত “ক্যান্- 
ভান পাইপ” হইয়া থাকে, কারণ যান চলিবার সময় রেডিয়েটার একটু 
ছুলিলে জয়েন্ট বা পাইপ ভাজিতে পাক্ে। 
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ইঞ্ডিতনর শব্দ কম করিবার বঢন্দাব্জ্ত 
( 981015010£ 051০6 ) 

সাইনেলম্সার (5:15005:)--এই অংশের দ্বারা ইঞ্জিনের শব 
কম করা হয়। যর্দি কোন শব্ধ একটি ছোট নল দিয়৷ বক্তু গতিতে কোন 
অংশের মধ্য দিয়] প্রবেশ করে, তাহা হইলে এ শব্দ ভ্রমশঃ হাস পায়। 

ক। গ্যাঁস প্রবেশ করিবার পথ । খ। একজট্র গ্যাস নির্গত হইবার পথ । 

চিত্র ১৭৫ 

সেই পরিকল্পনার দ্বারা মোটর-যানের একজষ্টের শব্ধ অল্প করিবার জন্তু 
সাইলেন্লারের সি হইয়াছে । ইহা একটি নলের সায় পদার্থ ও সচরাচর 
মাইল্ড-ট্রিল চাদর দ্বার গ্রস্তত হয়। ইহ একজট্ট পাইপের সহিত সংযুক্ত 
থাকে । উপরে দুই প্রকারের দুইটি সাইলেন্সর দশিত হুইল। 

১৭৪ চিত্রে দেখা যাঁয় যে উহ! একটি নল দ্বার! গ্রস্তত নহে। উহার 
মধ্যে আরও ঢুই তিনটি নল আছে। একজষ্ট গ্যাসকে প্রত্যেক নলটির 
পাঁশদিয়। যাইয়! সবে বহির্গত হইতে হয়। প্র'নলগুলিতে ছেট ছোট 
ছিদ্র আছে। গ্যাসের গতি পথ চিত্র হইতে বোঝ] যাইবে । ইঞ্জিন কিছু 

দিবস চলার পর একজষ্ট গ্যাসের ধূ্রে সাইলেন্সার বড়ই ময়ল। হয়, এবং 
উচ্বার ভিতরে কার্বণ জমিয়। উহার ছিদ্র গুলিকে বন্ধ করে এবং গ্য।সকে 
নির্গত হইতে দেয় না। ফলে ইঞ্জিনের গ্যাস নির্গত হইতে না পারিলেই 
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ইঞ্জিন কাধ্য করিতে পারে ন। ও যান চলিতে চাহে না। অনেক সময় 
মিম ফায়ারও করিতে দেখা যায়। ইঞ্জিনের গ্যাম নিগত না হইলে ইঞ্জিন 
গরম হুইয়। উঠে, সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়েটারের জলও গরম হয়, অধিক পেট্রোল 
ও পুড়িতে থাকে এবং নানা! উপসগ “আসিয়া পড়ে । 

লাইচেলন্পার প্র্ভ ত- প্রায়ই দেখ। যায় যে সাইলেন্সার মাড, 
শিল্ডের নিয়ে স্থাপিত হয় ও উহ্থাতে জল কাদা সর্বদাই লগে, এবং 
উহার ভিতরাংশ সর্বদাই গরম থাকায়, কাদা জল লাগিয়। সাইলেন্সার 
ব্যারালে মরিচ। ধরিয়। যায় এবং অতি শীঘ্র ছিপ্র হয়। উহাকে মধ্যে 
মধ্যে বদল করিতে হয় । মোট চাদর ভখাজ দিয়। উহাকে রিভেটু করিয়া 
লইলেই চলিতে পারে । ভিতরের অংশগুলি প্রায় খারাপ হইতে দেখা 
যায় না। সাইলেম্সার সময় সময় খুলিয়া পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়, 
সেই নিমিত্ত উহাকে থুলিবার ব্যবস্থাও রাখ প্রয়োজন । কোন কোন 
সাইলেন্সার একেবারে রিভেট করা । প্রত্যেকবার সেই রিভেট কাটিয়। 
উহাকে খুলিয়। পরিফার করিতে হয়| কোন কোন সাইলেম্সারে নাট- 
বোল্ট লাগান থাকে । উহাদের শীঘ্র খুলিয়। ফিট করা যায়। সাইলেন্দা- 
বের অপর নাম মাফলার । 

ইঞ্জিনঢক প্রথঢম চালাইবার বন্দোবজ্ত 
ও ভহাতদর কার্ষযাবলী । 

ইঞ্জিনের তৈল, জল প্রভৃতি ঠিক থাকিলেও উহাকে প্রথমে চান্গইতে 
হইলে বাহিরের শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এই সাহাধ্য কোন জীবশক্তি র 
দ্বার! ব। কলের দ্বার সাধিত হয় । জীবশক্তি অর্থাৎ মানুষের ঘারা 
চালাইতে হুইলে এ ইঞ্জিনের ক্র্যা্-সাঁফট বা কামসাফ.কে একটি ক্রযাঙ্ক 
হযাণ্ডেল ব। ট্যাটিং-হ্যাণ্ডেলের প্রয়োজন হয় । কোন কোন ইপ্তিন কোন 
একটি পাত্র হইতে চ(পযুক্ত গাঁস দ্বারাও প্রাথমিক গতি প্রাপ্ত হয়। 
আবার কোন কোন ইঞ্জিন “মেকানিক্যাল” বন্দোবস্তের দ্বার। অর্থাৎ স্পিং 
গ্রভৃতির দ্বারা গ্রস্তত অবলম্বনের সাহাযোও গতি পায়। আধুনিক মোটর 
যানের ইঞ্জিন বৈছাতিক মোটরের সাহায্যে গতি প্রাণ্ড হয়। এই মোটর, 
ব্যাটারী হইতে বৈহ্যতিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে চালায়, ও উহার; 
সাহায্যে ইঞ্জিন চলে, এবং ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিলে মোটর চালক 
বৈছ্যাতিক মোটরের সুইচ. বন্ধ করেন। 
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চিত্র-১৭৬ সাধারণ ইঞ্জিনযুক্ত যানের চেদিস, বা সামী দেখান হইয়াছে। 
বামাদক হইতে ফ্রেমের উপর (১) মুল-সঞ্চালক, (২) ক্লাচ, (৩) গিয়ার 
বক্স, (৪) কাডন-সাফট বা টক-সাফ ট, (৫) |ডফারেন্সযা/ল-গিয়ার-বক্প। 

চিত্রর_-১৭৬ 

(৬) সম্মুখভাগে, (৭) ডিফারেন্দ্যাল-গিয়ার-বক্সের সহিত সংযুক্ত পশ্চাতের 
ধ্যাক্সেল (চাকাঘ্বয় সমেত) । চওড়া কাল লাইনে ফ্রেমটি দেখান হইয়াছে 
এই ফ্রেমের সহিত উপরোক্ত সকল অংশগুলি সংযুক্ত হুইয়াছে । 

ষন্ত্রশক্ভি পর্িচ্গালিভ যান £- খুব ছোট অথচ হান্কা। যান 
হইতে বড় এবং ভারী যাবতীয় যানেই যন্ত্র সাহায্যে, শক্তি পরিচালিত 
হয়। যান বড়ই হোক আর ছে1টই হোক উহাদের নিশ্মীণ গ্রণালী এক । 
কেবলমাত্র আয়তনে, আকারে বা সৌন্দধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

যানের ইঞ্জিন যানের ফ্রেমের সন্মুথ প্রান্তে বসান থাকে এবং রেভিয়েটার 
ঠিক তার আগ্রভাগে থাকে, এবং এই দুইয়ের মাঝে কুলিং-ফ্যান্ 
(0০০1209-87) থাকে । ইঞ্জিনের ফ্লাই-হুইল ক্লাচ. ইউনিটের অংশের 
কাজ করে। এই ক্লাচ-ইউনিট, ইঞ্জিন-ক্র্যাঙ্কসাফ টের সহিত গিয়ার 
বন্স সাফ টের যোগ ও বিয়োগ সাধিত তয়, এবং যানের চালক দানের উঞ্জিন 
যে সময় চলিতে থাকে সেই সময় যাঁনকে চালাইতে বা থামাইতে সক্ষম 
হয়। ক্লাচ ইউনিটে সাধারণতঃ দুইটি অংশ থাকে । একটি অংশ ফ্রাই. 
হুইল অথবা ইঞ্জিনের সহিত যুক্ত থাকে অপর অংশ গিয়ার বক্সের সাফ টের 
সংযুক্ত গাঁকে। ড্রাইভারের সহিত ক্লাচ-ফুট ছারা প্যাডেলের সাহায্যে 
কাধ্যরত বা বিরত কর হয়। 
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গিয়ার বক্স £__পশ্চাংতর চাকায় শক্তি প্রেরণ করিবার জন্য 
গিয়ার বক্সের পরিকল্পনা, এবং এই জন্ত উহাকে প্রেরক বা (18097 
1019802) বলে, যান যখন প্রথম ( বিশ্রাম হইতে ) চলিতে থকে বা 
পাহাড়ের মত উচু যায়গায় উঠিতে থাকে, সেই সময় অপেক্ষাকৃত বেশী 
জোরের দরকার হয় তখন ম্বিধামত একটি গিয়ারে দেওয়া হয়। 
আবার যখন সমতল রাস্তার উপর খুধ বেশী বেগে চালানর দরকার হয় 
তখন সুবিধামত অন্ত গিয়ারে দেওয়া হয়। গিষ্নার বক্সে সাধারণতঃ 
বিভিন্ন প্রকারের ৩1৪টি প্রকার নির্দারণের বাবস্থা থাকে, এবং যানকে 
পিছনের দিকে চালাইবার জঙ্ক গিয়ার-হুইলের ব্যবস্থাও থাকে | গিয়ার 
বক্স, ইঞ্জিনের গতির সহিত পাঁমঞ্জন্ত ঠিক রাখিয়া! পিছনের চাকায় গতি 
প্রদান করে। হাগু-গিয়ার-লিভার দ্বার! বাঁনের ড্রাইভার যে কোন। 

গিয়ারে যানকে চাঁল।ইতে পারে। 
পর) পর লা সপ ৩১৬ 

্ / 
৮//% 

€ 

চিওর-১৭৭ 

১। ফ্লাই-হইলেব মধ্যে রাচ। ২। ক্লাচ-লিভার | ৩। বেয়ারিং। ৪। কাপলিং 
জয়ে্ট। ৫। গিয়ার লিভার। ৬। গিয়ার-সাফট। ৭ ফুটব্রেকপ্ড্রাম। ৮। 
মেনসাফট । ৯ । বেয়ারিং। ১০। কাউন্টার-সাফট বেয়ারিং। ১১। ফ্লাই-হুইল। 
১২। কাউন্টার সাফট। ১৩। ব্লেকড্রাম পিন। ১৪। কান সাফ । 

গিয়ার-বক্সের পিছনের প্রান্ত হইতে একটি লাফ.ট-দণ্ডের (91280) 
দারা বুচতব দণ্ডে শক্তি পরিচালিত হয়। এ বৃত্তর সাফ.টিকে প্রোপেলার, 

(1১701১61107 অর্গীঘ চালক অথবা ক।ডন (05005810 ) লাফ. বলে।। 
উ্তা গিয়াব-বক্স ও পিছনের চাকার ধুরাধ।রের মধ্যে অবস্থিত। এই 
সাফ.টর পিছ'নর প্রান্তে 'বেতেল” (8৩৩1) গিয়ারের সহিত বুহত্ত রু 
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গিয়ারের যোগ থাকে, ইহাকে পিছনের ধুরাধারের ( ₹৩৪:7৪1৩ ) ডিক্া- 

রেন্স্যাল ( 016612091) বলে। এই গিয়ারিংএর সাহায্যে ইঞ্জিন 
এবং প্রোপেলার সাফ.টের সহিত লম্বভাবে ( 5 £0.80815 ) শক্তি ওয়ার্ম 
বা বেভেল গিয়ারিং দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহাকে “ফাইনাল ড্রাইভ” 
( 109] 071৮৩) বলে। 

প্রোপেলার সাফ.টের সম্মুখে একটি হিন্জড.-জয়েন্ট (2308৩ 10:01) 
থাকে, উহ্থাকে ইউনিভারদ্যাল কাপলিং ([01)156758] ০০321275) অথব। 

ভিকস” জয়েপ্ট (3০90163 3017) বলে। প্রয়োজন হইলে উহ 
প্রোপেলার সাফ. শক্তি সঞ্চারিত কবে । গিয়ার বক্স সাধারণতঃ যানের 
ফ্রেমের উপর স্থাপিত হয় এবং পথের উচু নীচু অবস্থা অন্থ্যায়ী পশ্চাতের 

চা ক।র ম্পিংএক 
2 * সাহাব্যে ঠিক উচু 
চর? ) নীচ অব্থায় নড়িতে 

থাকে । কোন ।কোন 

ক্ষেত্রে প্রোপেলার 

সাফ.টের পশ্চাতের 
প্রান্তে অন্ত প্রকার 
ইউনিভারস্যাল 
কাপলিং সংযুক্ত থাকে, 
এবং যখন শ্পিংএর 
জন্য গিয়ার বন্ধ 

ফাইনাল ড্রাইভ -সাফ.- 

ই ০ টের সহিত পশ্চাতের 

ইউনিভাসণল জয়েণ্টের বিঙিন্ন অংশাবলী এ্যাকসেলের দূরত্বের 
চিত্র_-১৭৮ পার্থক্য হয় তখন উহা 

কধ্যকরী হয়। এইরূপ শ্লাইডিং-কাপলিংকে শ্ল।ইডিং ইউনিভারম্যাল" 

অথবা প্লানজিং (21528108) কাপলিং বলে। 
ডিফারেন্স্যাল গিরারিং, ফাউনাল ইভ এবং দুইটি পৃথক পশ্চা তয় 

এ্াক্সেলে অথব৷ জ্যাক-সাফ টের মধ্যে অবস্থিত । খন বাঁকা পথে অথর) 
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ফোন কোৌণিক রাস্তায় যাঁনকে চালান হয়, তখন এই গিয়ারং একটি 
জ্যাক-নাফউকে আবশ্তকমত অধিকতর দ্রুত বা আন্তে ঘুরাইতে থাকে, 
শুতর!; যান গড়াইয়। ব। উল্ট।ইয়1 পড়িয়। বায় না। 

ডিফাচেরন্স্যাল গিক্লার সমস্ত 
১। আউটার বল-বেয়ারিং। ২ ফুটব্রেকলিঙ্ক। ৩। হ্যাণ্ড 

ব্রেকলিঙ্ক। ৪1 ১৬। থাষ্টববেয়ারিং। ৫। বল-বেয়ারিং হাউসিং। 
৬। টেল-পিনিয়ান। ৭। হুইল-ক্যাপ। ৮। ব্রেক-ব্রাণড রিটেনার। 

১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ২ ৩ 

৭ ৮৯১৩১৬১১২১৩ ১৪ ৯৫ ১৩ ১৭ 

' চিত্র--১৭৯ 

৯। আউটার বল-বেয়ারিং তাঁউসিং। ১০। ব্যাক-খ্যাক্সেল। ১১। 
এাণক্সেল ফেসিং। ১২। থাষ্টবেয়ারিং। ১৬। অয়েল রিটেনার । ১৩। 
১৫ । ডিফারেন্স্যাল ছাউন্সিং বেয়ারিং। ১৪ । ক্রাউন পিনিয়ান। ১৭। 
মেন ম্পিং পিটিং। 

সাসী- মোটর যানে সাধাঁরনতঃ বিশেষ ভাবে তৈয়ারী, হাক্কা 
ইস্পাতের সাসী-ফ্রেম থাকে এবং রেডিয়েটার, ইঞ্জিন, গিয়ার-বক্ধ 'গ্রবং 
সম্মূখের চাকার গ্রিয়ারিং দুভাবে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে আঁল্গ। ভাবে 
সংবদ্ধ থাকে । সম্মুখের এ পশ্চাতের চাকা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত পাকে ন।, 
তবে বাস্ত।র ধাক্কা মুক্ত কারবার জঙ্গ রে।ড স্পি.ংএর মাধ্যমে যুক্ত থাকে । 
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এই সমন্ত রোভ ্পিংএর অন্থ প্রান্ত সাধারণতঃ হিন্জড-জয়েণ্ট ( 73178৩৫ 
1০250) অথবা প্পি.ং-সাঁকলের (9০:18 979001৩ ) দ্বার। ফ্রেমের সহিত 
আবদ্ধ থাকে । 

চিত্র ১৮০ 

কি প্রকাঢের শক্তি পরিচালিত হুয়-_আমর। পুর্ব্বেই 
বলিযাছি কি প্রকারে ইঞ্জিন হইতে শক্তি পশ্চাতের চাকায় আনয়ন কর! 
হয়, কিন্ত কি প্রকারে পশ্চাতের চাকার চ।প সাঁসীব ফ্রেমে পরিচালিত 

হয় তাহাই বর্তমানের আলোচ্য 
বিষয় । পশ্চাতের ধুবাঁধারের 

সহিত ফ্রেমটি রিয়ার জ্রিংএর 

( 1২ 527-5107700£ ) যুক্ত 

থাকে, ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 

প্রকৃত পক্ষে এ ম্পি,ংগুলি গম্চা- 
চিত্র--১৮১ তের চাকা হইতে -গাসীর ফ্রেমে 

চাঁপ পরিচালিত করে। শ্প্রিংইং (9:15870£ ) কার্য ছাড়াও উপরোক্ত 
কার্য প্রদানের জন্য উহা বিশেষ ভাবে তৈম়ারী হয়। যখন পশ্চাতের 
প্রিংগুলি চাপ পরিচালনা করে তখন উহাকে হচ.কিস্ (1706512049 ) 
বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে পিছনকার ধুরাধরের ও ফ্রেমের মধ্যে চাপ 
লইন[র জন্য বিশ্যে বন্দোবস্ত করা হয়। 

৭ (মা_-১৫ 
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ইহা! ছাড়া আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, গিয়ারের কার্ধ্য- 
কালে যান পরিচালনার শক্তি, সমণ্ড যানকে পশ্চাতের এ্যাক্সেলের চতুদ্দিকে 
ঘুরাইতে চেষ্টা করে। ফাইনানগ ড্রাইভের ড1ইভিং পিনিয়ান ও ফিকৃষ 
ক্রাউন (150 ০০০) পশ্চাতের খ্যান্পেল খুব দৃঢভাবে আবদ্ধ রাখিলে 
অনুমিত হয় যেন, উহ! চাকার চারদিকে ঘুরিতে চেষ্টা করিতেছে, এবং এই 
প্রকারে সমস্ত যানটিকে পশ্চাতের গ্যাক্সেলের চারিদিকে ঘুরাইতে অথবা 
সম্মুখের দিকটা তুলিতে চেষ্টা 
করাকে প্টর্ক-রিএক্সান* (এ:০:- 
0775 £:6-200101) বলে, এবং 

যতক্ষণ না কোন বিশেষ টর্ক 

মেম্বারের বন্দোবন্ত হয় ততক্ষণ 

প্রিং অথব1 ফ্রেমের ক্ষতি হয়। 

অনেকেই বোধহয় লক্ষ্য কবিয়াছেন যে আগেকার দিনে মোটর বাসের ক্লাচ 
যখন অনিপুনভাবে কারধ্যরত হইত, তখন যাঁনের ফ্রেম অনেকখানি বাকিয়া 
যাইত। যে সমস্ত যাঁন চেন দ্বার। পরিচালিত হয় তাহাদের ড্রাইভিং, চাপ 
এবং টর্কের জন্য বিশেষ টর্ক-রডের বন্দোবস্ত করা উচিত । নিয়লিখিত 
তিনটি উপায়ের মধ্যে যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া উহার টর্ক-রি- 
ঞাক্সান বন্দোবস্ত করা হুত। 

(ক) পশ্চাতের ম্পিংগুলি বিশেষভাবে শক্ত করিয়া। 
(খ) একটা রেডিয়1স-রড. মেম্বারের দ্বারা । 
(গ) বৃত্তাকার প্রান্তধুক্ত প্রে।পেলার সাফ.টের কেসিংএর দ্বারা । উহার 

বেয়ারিং ফ্রেম কেসিং মেম্বারের মধ্যে অবস্থিত । শেষোক্ত প্রণাঁশীটি 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । শেষোক্ত প্রণালীটির অপর প্রথা এই প্রোপেলার 
কেসিংএর অগ্রভাগ প্াড়াযুক্ত (০1560 70700 670) হওয়া, এবং ফ্রেম 
ক্রশ-মেম্বারে পিন্স ও বেয়ারিং দেওয়া চিত্র ১৮২। 

পশ্চাতের শ্পিংএর পার নড়ন চড়ন বন্ধ করিবার জন্য পশ্চাতের 
এাঁক্সেলও প্রোপেলার টিউবে ত্রিকোনাকার ব্রেদিং দে ওয়। হয়। 

মোচড় (07006) ও পরিচালনা চাপ (1121708 00850 সম্বন্ধে 

অপর দুইটি জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে দেওয়া হইল। 
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১। যখন পশ্চাতে ধুরাধায় (২৬০/-৪%]1৩) এবং ফ্রেমের মধ্যবর্তী 

শ্রিংএর অংশগুলি চাপ ও মোচড় উভই গ্রহণ কয়ে, তখন প্প্রিংএর সঙ্গুখ- 
প্রান্তে কেবলমাত্র বেয়ারিং পিন্ ছাড়। কোন লিঙ্ক আটা থাকে না। 

২। যখন রেডিয়াস্রভ সকল (8.90305৪ £09) টর্ক-মেম্বারের 
সহিত যুক্ত ব। বিষুক্তভাবে কাধ্যকরী হয়, তখন ম্পিংগলির উভয় প্রান্ত 
আংটার দ্বার আবদ্ধ রাখা উচিৎ, এবং উহা! রিয়ার-খ্যাক্সেল কেসিং 
(২521: 2%]5 08317)6) এর সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাঁখা উচিৎ নম । 

সম্মুখের চাকা1(755 £২০ টিন ৬5777)- যানের সন্মুখের 

চাঁক ছুইটী কোন মুখ্য কাঁজে লাগে না, তবে উহার! যানে সম্মুখের অংশকে 
ধরিয়। রাখে, এবং ্রিম়্ারিং করিবার জন্ত উহার ব্যবহৃত হয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে সম্মুখের এবং পশ্চাতের উভয় চাকাই কেন্দ্রীয় (0501751) গিয়ার 
বক্স প্রোপেলার সাফ টের মাধ্যমে ইঞ্জিন দ্বার! পরিচালিত হয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে সন্ুখের চাকা ও পশ্চাতের চাকা উভয় চাকাতেই স্টিয়ারিং 
ক্রিয়ার ব্যবস্থা হইয়া! থাকে। 

সাধারণতঃ পশ্চাতের চাঁকা হইতে যে চালনা শক্তি (2:01157%৩ 
৩6০1) যানের ফ্রেমে যায়, তাহ। সন্দুখের ম্পিংএর সাহায্যে সন্মুখের চাকায় 
আনীত হয়। সাসীর সম্মুথের প্রান্তভাগ (যাহাকে ডাম্ব আয়রণ) (10570 
1702) বলে, এবং সন্মুখের খ্যাক্সেলে এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রিংএর 

ংশ চাকাকে টানিতে চেষ্টা করে। 
বিভিল প্রকার সাসী--যদ্দিও সমন্ত যানের সাসীর আকার এবং 

শক্তি সধশালনের পদ্ধতি একই প্রকার, তবুও পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে এবং 
সৌন্দর্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উহাদের মধ্যে অনেক বৈসাদৃন্ত দৃষ্ট 
হয়। আথিক দিক দিয়। দেখিতে গেলে ছোট যানের খরচ কম হুয় বটে, 
কিন্ত বড় যান দেখিতে সুন্দর, কলকজা স্থদৃঢ়, ও চালাইবার পক্ষে 
আরামপ্রদ। যেমন ফোন এক়োপ্লেন তৈয়ারী করিতে গেলে ইঞ্জিনের 
শক্তি (১০%/৩:) এবং এরোপ্লেনের ওজনের (৮6180) অন্থপাতের 
সামঞ্জস্যর উপর উহার কাধ্যকারিতা নির্ভর করে, তেমনই মোটরযান 
গ্রস্তত কালে যদি যানের ওজন লঘুতম এবং অধিক অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন 
ফিট করা হয়, তহাতে সুফল পাওয়া যায়। ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি যত বেশী 
হইবে, এবং যানের ওজন যত কম হইবে, সেই অন্পপাতে উহার 
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পাছাড় প্রস্থৃতি উচু ভায়গায় উঠিতে তত সুবিধা ছইযে। যানের গতি 
যত বেশী হইবে, এ্যান্সিলারেসন ততই বেশী হইবে, এবং যানের ইন্ষনের 
থরচ ততই কম হইবে । গত মহাঁসমরের পূর্বে ব্রেক অশ্বশৃক্তির সহিত 
ওক্ধনের অন্গপাতে যথাক্রমে **৩ এবং **৯ ছিল, কিন্ত বর্তমানে ইঞ্জিনের 
ক্ষমতা বাড়াইয়া অথচ শক্ত হান্ধ! ধাতু দিয়া যান তৈয়ার করাইয়া ও যানের 
ওজন কমাইয়, উহাদের অনুপাত ১*৭  ৩.৫এ আসিয়াছে ; কে!ন কোন 
ক্ষেত্রে ১৭ ২ ২*৪তে হয়। 

শভতিত ও ওজঢনর অনুপাতি-যাঁনের আকৃতি বা অশ্বশক্তি 
যাহাই হোক না কেন উহার গতি, "্যাক্সিলারেসন এবং উপরে উঠ্ঠিবার 
ক্ষমতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে উপরোক্ত অন্্পাতের উপর, স্থতরাং যদি অনুপাত 
ঠিক থাকে তবে ১০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট বা ৫* অশ্বশক্তি বিশিষ্ট যেকোন 
যানের গতি, এ্যাক্সিলারেসন ও উপরে উঠ্িবার ক্ষমতা একই থাকিবে । যে 
সমস্ত ট্ররিং (7081802) যানে 2/৬-2 উহারা সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৫০ 
হইতে ৭* মাইল পর্য্যন্ত বেগে যাইতে পারে। স্থিত অবস্থা! হইতে ২০ 
মাইল এযাক্সিলারেন লাভ করিতে ১৫ সেকেওড সময় লাগে, এবং ৪0০ £ 
১ টপ. গিয়ার অনুপাতে ১/৯ অথবা ১/১০ গ্রেডিয়েন্ট গ্রহণ করে। যদি 
পাহাড়ের স্তায় উচু জায়গান্ন গ্রেডিয়েন্ট ১ £ ৪ হয় তবে উদ! বটম গিয়ার 
১/১৪ ৫ ১/১৬ অনুপাতে সহজেই উঠিতে পারে। 

ইঞ্জিনের ষোগ)তা এবং ষাঁঢনর ওজন-_গত মহাযুদ্ধের 
পূর্ব্বে যানে ওজন যত হন্দর, ইঞ্জিনের যোগ্যতা (0879010) তত ১৭৪ 
টন সেন্টিচিটার ছিল। বর্তমান যুগেও এ নিয়ম প্রচলিত আছে, তবে 
ইঞ্জিনের যোগ্যতা অনেক পরিমাণে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ছিুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্ত ফোর্ডকারে অতাধিক ক্ষমতাশালী ইঞ্জিন 
€ প্রায় ২৮--৩২ 0. 2" 7) ও হাক্ক। ওজনের বডি হওয়ার জন্য খুব 
সুন্দর ফলদায়ক হইয়াছে । ফোর্ড যানের শক্তি, ওজন অনুপাত ১৫। 
১৭৫। সুতরাং অক্ষোকত কম কল্প্রেদণান ইঞ্জিনযুক্ত যান যে কোন 
রাস্তায় যাওয়ার উপযোগী । 

ইন্ধন ও টভলাদির খরচ--(ড9৩] & ০11 ০0038101- 
£102)--যানের ইন্ধন খরচ উপরোক্ত শক্তি ও ওজনের অন্গুপাতেব উপর 
নির্ভর করে না। উহ? সমুদয় শক্তি (1021 0০৬67) এবং সমুদয় ওজনের 
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(29651 ৩170 উপর নির্ভর করে। যানের ওজন ঘত বেশী অথবা যত 
বেশীর প্রয়োজন, ইন্ধনের খরচও তত বেশী হইবে। 

নিয়ে একটী শালিক! দেওয়। হইয়াছে, উহাতে যানের অশ্বশক্তি, 
ওজন, এবং পেট্রোল খরচের যে সম্বন্ধ আছে তাহা দেখান হুইয়াছে-- 
যানের ওজন (ন্দর) ৮ ১০ ১২ ১৬ ২০ ৩০৭ ৪০ 
যানের অশ্বশক্তি (২. 4. 07 ৯ ১১ ১২ ১৪ ১৮ ২৬ ৩৫ 

যত মাইল যায় (এক গ্যালনে) ৫০ 8৩ ৩৭ ৩২ ২৮ ২৩ ১৭ 

আবহাওয়া ভাল ও যাঁনের কারবুরেটার যথারীতি থাকিলে সাধারণ 
রাস্তায় উত্ত তাঁলিক। প্রযোজ্য । 

বর্তমান পূর্ণভ।রঘুক্ু পেট্রোল ইঞ্জিনের পেট্রোল খরচ প্রতি 1), 1. 7১, 
প্রতি ঘণ্টায় "৬ পাইণ্ট। যানের আকার ও ইঞ্জিনের অনুযায়ী তৈল খরচ 
৫৬০ 7). 10. 5. পধান্ত হয়। 

বিভিন প্রকারের সাসী (29755 ০1 01523518)- হা্কা যাঁনে 
(1481)0 ০81) £-এই হালকা যানের মধ্যে মরগান (10740) নিউ- 
হাড্সান্ (3০৮ [78.0507) এবং বি-এস-এ সম্মুখচক্র বাহিত যান (8. ৪. 
4৯, [710170551765] 0710 02) এবং ৭ হইতে ১০ অশ্বশক্তিযুক্ত চারি 

চাক! বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম মোটর যাঁন এই পর্যায়ের অন্তর্ভ,স্ত । শেষোক্ত 
যানগুল্িতে চারি দিলিগারহুক্ত দণ্ডায়মান, জলের দ্বার! শীতলীরুত (৮/০6 
০০০1০৫) ইঞ্জিন থাকে । জোয়েট (.০%০৮) এবং ট্রোজান (77157) 
যানে ছই সিলিগুারযুক্ত শারিত ইঞ্জিন থাকে । 

তিন চাক! বিশিষ্ট প্রাম সমস্ত যাঁনে ছুই সিলিগার যুক্ত “৬” আকারের 
ও বাঁযুর দ্বার! শীতলারুত (৪7 ০০০০০) ইঞ্জিন থাকে । এবং মরগান+ দুই 
সিলিগার-ইঞ্জিনযুক্ত যানের জলের দ্বার ঠাণ্ডা (৬2100. ০০০150 ) 
হওয়। ইঞ্জিনে ব্যবস্থা আছে। 

চরি চাক বিশিষ্ট যাঁনে যেগুলি অশ্বশক্তি ৭, তাহাদের সম্মুখের ও 
পশ্চাতের চ।কাদ্ধর়ের ব্যবধান ($$1)561 19256) ৬--৩, যে গুালির অশ্ব 
শঞ্জি ৯ অণব! ১০ সে গুলির ৮-৬৮। হুইল ট্রযাঞ্চ (৬10৩1 09013) 
৩৪ হুইতে ৪” পধ্যন্ত হয়, ওভারঅল দেধ্য ( 0৮651116066 ) ৯ 

হইতে ১৩।* ফুট হয়। চওড়। ৪+--৬ হইতে ৫-:৬% হয় এবং, 
যানের ওজন ৬ হনার হইতে ১০ হন্দর পধ্যস্ত হয়। 
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সাসী ফ্রেম লাধার়ণতঃ দোজ। লা! চ্যানাল আক্কৃতি ও উহাতে 
আড়াআড়ি ভাবে বরগা দিয়। রিভেটু বা! নাচি কয়। থাকে, অর্ধ ভিম্বাকার 
অথবা মিকি ডিম্বাবার স্পিং থাকে । অষ্টিন্ ৭ এর ফ্রেম কতকটা উল্লিখিত 
নিয়মের বাহিরে, এবং উহার সন্মুখের অংশে উ্দভারস্ ম্পিং (থা 
৩79৩ 8735) দেওয়| থাকে । ৭ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ছোট ইঞ্জিন উর্ধ পক্ষে 
২৪ হইতে ২৮ 1১. 1, 0 (3:52৮-1১0786-0০৬৩1) শক্তি প্রদান করে । 

“ক' শ্রেণীর যান অপেক্ষ! একট বড় যান (1121) 10601012 

08: ) £-_-এই দকল যানে ১২০০ হইতে ১৮০ ঘন-সেপ্টিমিটারযুক্ত, ও ৪ 

হইতে ৬ পিলিগারযুক্ত এবং ১১ হইতে ১৪ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন থাকে। 

ভ্রপণ্ট-ভুইল ড্রাইভ যান £-_ অধিকাংশ যাঁনই পশ্চাতের 

চাকায় ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়া! চালিত হয়, সম্দুখের চাকা ছুইটা কেবল মাত্র 

গড়াইবার সাহাধ্য করে। যানকে বাক লইতে হইলে, সম্মুথের চাকাকে 
গ্লিয়ারিংএর দাহায্যে ঘুরাইতে হুয় এবং পশ্চাতের চাকাক্ন ঠেলিবার শক্তি 
থাকায় যানের পশ্চাৎদিক উহ। মোড় ঘুরিবার বিপরীত দিকে ঘুরিয়া। যাইতে 
পারে অর্থাৎ ক্ষীড করার সম্ভীবনা অধিক। ফ্রণ্ট-হইল-দ্রাইভ যানের শক্তি 
ও গ্রিয়ারিং উভয়ের কার্য একই স্থানে হওয়ায় যানের ফ্বীড. করার সম্ভাবনা 

নাই। ইহাদের পশ্চাতের চাঁক! কেবল গড়াইবার জন্ক থাকায় তাহাতে 

গতিবেগ থাকে না ও যান জ্বীড করে না। অতএব দেখ! যাইতেছে যে 

কাধ্যকরি দিক হইতে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ যাঁনই বিশেষ উপযোগী । 

ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভের অনুবিধা £_ইহার প্রস্তুত প্রণালী বড়ই জটিল 

এবং উচ্চে উঠিতে হইলে অনেক সময় সন্মুথের চাকা পথের সহিত দু 
২যোগ হয় না। ইহাঠিক যে, ফ্রণ্ট হুইল ডূইভ যান ওগ্তে বিশেষ 

বিচক্ষণতার প্রয়োজন, ইহাতে ছুইটি পৃথক কার্ডন-সাফট ও চান্দিটি 
ইউনভাসণল জয়েন্টের প্রয়োজন হয়। ইহাতে সন্মুথের চাকার শ্রিং 
সংযোজনারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। 
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ক্ষমত] পরিচালক সমষ্টি 

ক্লাচ, (015০%)-এই অংশ ফ্লাই-হুইল হইতে শক্তি বহন করিয়া 
গিরার-বস্স সাফ.টে প্রদান করে। মোঁটর যাঁনে এই ক্লাচ সাধারণতঃ 
তিন প্রকারের, যথা-(১) ভিন্ব-রলীচ, (0৮০-০1910); (২) কোণ-ক্লাচ, 
(0006 ০1:01) ), (৩) ব্যাগ্ু-ক্লাচ, (880৫. 01810) )। ডিস্ক-লাচ, 

দুই প্রকারের (ক) মেটাল ডিস্ক-রুচ. বা মেটাল ক্লাচ, (খ) কম্পোজিসান 

ডিম্ক-ক্লাচ, বা! দ্রাই-ডিস্ক-্লাচ,। মেটাল ডিস্ক-ক্লাচ। আবার ছুই 
প্রকারের 219) পিঙ্গল ডিন্ক-রু|চ. (310819 019০-01800) ) যাহাতে 

কেবলমাত্র একটা ডিস্ক বা চাকতি ব্যবহৃত হয়, (৪) মাল্টিপল্-ডিম্ব-ক্লাচ, 
(1510015 013০-০101) বা যাহাতে কতকগুলি চাকৃতি ব্যবহৃত হয়। 
কম্পোর্গিদান ডিস্ক-ক্রাস, (0০070051100 0150 ০19০) একটা বা দুইটা 
ফাইবার (7156) বা প্রকার অন্ত পদার্থ দ্বার] নিশ্মিত চাকৃতি ও 
প্রত্যেক চাকৃতির ছুইদিকে দুইটা ধাতব চাঁকৃতি থাকে । কোণ-ক্লাচ, ছুই 
প্রকারের--(১) ডাইরেক্ট-কোণ-ক্লাচ, (0৮5০৮ ০০৪ ০156013) ও (২) 
ইনভার্টেড-কোণ-ক্রচ, (170%60060 ০০০৩-০1৪৫০) ; এবং ব্যাগু-ক্লাচও 
ছুই প্রকারের-(১) এক্সপাত্িংব্যাগ্ড কাচ, (080520012য 9800) ও 
(২) কন্ট্যাকৃটং-ব্যাওড ক্লাচ, (০০720500008 0279) । 

সিঙ্গল-ডিক্ক-ক্লাচ-ইহাতে একটামাত স্টিলের চাকৃতি থাকে। 
পর চাঁকৃতিটী গিয়ার-বক্স মাঁফটের সহ্তি সংযুক্ত এবং একটা প্রিং দ্বারা 
চাঁপপ্রাপ্ত হইয়। ফ্লাই-ইলের সহিত আবন্ধ কোণ-প্লেটকে চাপিয়া ধরে । 

মাল্টি-ডিক্ষ-ক্রাচ._ইথতে ছুইসেট করিয়। হিল নির্মিত 
চাঁকৃতি থাকে। একসেট গিয়ার-বন্স দাফটের সহিত খাজে খাঁজে ফিট 
ও অপর সেটটা ফ্লাই-হুইলের খাঁজে খাঁজে ফিট হইয়া উহার 
সহিত আবদ্ধ। একসেট চাকৃতিকে “মেল' ও অপর সেট চাকৃতিকে 

£কিমেল' বলে। মেনন সেটের একটি চাকতির পরে ফিমেল মেটের একটা 
চাকতি, এরূপ ভাবে চাকতিগুলি পরপর সঙ্জিত থাকে। একটীমাত্র প্রিং 
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দ্বারা চাপপ্রাণ্ড হইলে চাকৃতিগুলি পর়ম্পন্ের গায়ে চাশিয় ধরে সুতরাং 
ক্লাই-হুইলের গতি উহার সহিত আবদ্ধ চাকৃতিগুলি হইতে গিয়ার-বকা 
সাফটের সহিত আবদ্ধ চাকতিগুলিতে পরিচালিত হয়। উপরোক্ত 
ফ্লাচ গুলির মধ্যে মেটাল ও দ্রাই-ডিস্ব-ক্লাচের গ্রচলনই অধিক । 

হটাল-ক্ষাচ- ইহা পাতলা পাতল। ইস্পাতের চাদর দ্বারা 
প্রস্তত। ইহা যদিও উত্তম, কিন্ত 
অনেক সময়ে ড্রাইভারের অসাব- 
ধান্তা হেতু ইহাও সত্বর ক্ষয়প্রাঞ্ধ 

গো 1 | হয় এবং ভাঙ্গিয়! যায়। এ ক্লাচ, 

নি মধ্যে মধ্যে খুলিয়া গ্লেটগুলি 
দা পরিফার করিয়া নিম্মমিতরূপে 

। লাগান প্রয়োজন হয়। উহাদের 
খোল! ও লাগান একটু কঠিন। 

হযরত 

87 
রি 

হা 11. ১৮৩ চিত্রে মাল্টিপল-ডিস্ক-ক্লাচের 
স্ব 08111811111) 12 

০48] মেল ও ফিমেল ডিস্বগুলি স্থাপনের 
ব্যবস্থা দেখান হইয়ছে। মেটাল 

ক্লাচকে মধ্যে মধ্যে কেরাসিন বা 

ফ্লান্-তৈল দিয়া ধুইয়া উহাতে 
ক্লাচ অয়েল লাগাইতে হয়। 

তোণ-ক্লাচ বি একটী কোণ পুলি (0০7৩ 7৮116))। উহার 
উপরিভাগে একটী ১/৪ ইঞ্চি মোট চামড়া বা এঁ জাতীয় কোন দ্রব্যের 
দ্বারা আচ্চাদিত কণা হয়। এ চণ্ম, কোণ-পুলির সহিত কাউন্টার-সি্ক 
দিয়া! এমনভাবে রিভেট করা হয়, যাহাতে বিভেটগুলি কোনরূপে চামড়ার 
উপর উঠিয়া না থাকে। চাণড়াঁটি কথন ব1 একটা সম্পূর্ণ, এবং কোন 
কোন ক্লাচে টুকৃরা করিয়াও লাঁগ।ন হয়। এর চামড়ার নিয়ে এ্যাডজাঙ্টিং 
শ্রিং লাগান হয়ঃ নতুব1 উহা হুঠাৎ ফ্লাই-হুইলকে ধরিয়া জার্ক দেয়। এ 
ক্লাচ জোরাল স্তিং দ্বারা ফ্লাই-হুইলের ফিমেল-কোণের লঠিত সংযুক্ত হয়। 
ড্রাইভারের ইচ্ছামত ফুট-ক্রাচ.-লিভার দ্বার! উহাকে ইঞ্জিনের সহিত 
সংযুক্ত ও বিধুক্ত করিতে পারা যায়। লেদার ক্লাচকে ৭৮ দিবস অন্তর 
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ভাল করিয়] কেরালিন তৈল দিয়া ধোৌঁত করিয়া রেটীর-তৈল (09501 
021) ব। পেটেন্ট ক্লাঁচ-অয়েল (0০10. 01) লাগাইয়া দিতে হয়। 
উহাতে ক্লাচের চামড়া নরম থাকে এবং ইচ্ছামত কার্ধ্য লইতে পার! বায়। 
ক্লাচে নিয়মিত সময়ে তৈল ন। দিলে বা না ধুইলে চামড়া কড়া হই 
ক্লিপ করিতে থাকে ও যানের চাকাকে ঘুরাইতে পারে না। 
কোন কোন পেদার ক্লাচে শ্রিং আটা থাকে । ক্লাচ-লেদার শ্গয়গ্রাপ্ত 
হইলে এ দ্পিংকে ফাক করিয়! দিলে পুরাতন লেদারের দ্বারা কিছু দিনের 
জন্ কাধ্য লইতে পারা যায় । লেদার ক্লাচ চিত্র__-১৭৭ (১) ভ্রষ্টব্য | 

ড্রাই-ডিস্ক-ক্লাচ, :--ইহ! ২৩ খানি পেটেন্ট ডিস্ক দ্বারা প্রস্তত। 
উহার মধ্যে মধ্যে $ 
মেটাল- ডিস্কও থাক রা 

এবং ক্লাচ-ভ্রিংএর 

হারা এ ডিস্কগুলির 
সহিত এক হইয়' 
দ্মত| বইন করে | 

বোর্গ ও 

বকর পদ্ধতি 
চিত্র ১৮৪তে দেখান 

হইল। এই প্রণালীর 
ক্লাচের সুবিধা এই, 

ইঞ্জিনের গতি-যেগ 
থাক] সত্বেও যখন 
উহার ক্ষমতা গিয়ার 

বকে লওয়া হয়, 

তখন সহস1 যদি এ 

গতি-বেগ প্রযুক্ত হয়, ৃ 
তাঙাতে দেখা যায় ২০০০০০০৪ | 
অপরাপর গতি প্রাপ্ত চিত্র --১৮৪ 
ংশগুলি ঝাকুনি দিয়া উঠে ও তাহাতে কলকজার অনেক ক্ষতি হয়। 

যদি ব্লাড অংশকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয় যাহাতে এ বেগ ক্রমশঃ 

১০৬ ৫৫ হা 1 এর 2 8 ্্ ্. ২১ | | চগ এ ২ ) ॥ 

, 2 টি 

রশ ৮ ০ রি ্া ১ 

80৪ ও ) টু ১৬ 

এ ড ১৬১, পি 
নি. ২ টিটি রহ 

? ৬ 
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লওযা! যায়, তাহাতে ঝাকুনি লিবারিত হয়, 'বোর্গ বেকের' ক্লাচ. প্রস্তুত 
গ্রণালীতে এই গুণ দেখা যায়। ইহাকে দিঙ্গল প্লেট টাইপ, বলা হয়। 
ক্লাচতসাফ.ট ক্ত্যঙ্কসাফটের এক লাইনে থাকে, উহার সন্দুখভাগ একটা 
স্পিগট বেয়!রিং দারা রক্ষিত হয়। এই বেয়ারিং মুগই-হুইলের কেন্দ্রে 
স্থাপিত হয়। ইহার সাফট ছুইটাও পৃথক থাকায় উহাদের গতি 
আবশ্তকমত ভিন্ন হইতে পারে। ক্লাচ, সংযুক্ত ও বিধুক্তের সময় ইহ! 
কার্ধা করে। এই সকল অংশ একটা ট্রিলের কক্ষে রক্ষিত হয়” এবং 
লিভ।র সাঠাঁয্যে ক্লাচ, দ্বারা চালিত অংশের সহিত সংযুক্ত ও বিধুক্ত করান 
হয়। করিত চিত্র ১৮২--হইতে ইহার ভিতরের ব্যবস্থা বুঝ! যাইবে | 

বার্গ ও ক্রেক ক্লাঢ্চের অংশ ভালিক। | চিত্র_ ১৮৪ 
(১) প্রেসার-প্লেট (২) কাষ্টিং-প্লেট (৩) এ্যাসবেষ্টন্ ফেব্রিক (৪) ক্লাচ 

ডিন্ক (৫) ফ্ল/ই হুইল (৬) প্রেসার-প্লেট (৭) উইথড্রয়েল-লিভাব (৮) প্রেসার 
এ্যাডজাষ্টমেন্ট বোণ্ট | 

্রুইভ-ক্লাইন্ছইল (61514 15-575661) ; 
মূল-সঞ্চালকের ফ্লাই-হুইলের ছুইটা অংশ যেমন মোটর, ডাইনামে! 

অথব]। টাবাইনের ঘুর্ণায়মান অংশ (০৬০1৮107976 ০128. 1770607, ৪ 

051091000 0 ৪. 007020০) আছে । ইহ! প্রায় ফ্র/ই-হুইলের কেসিংএর 
সহিত সংযুক্ত থাকে, এবং গিমা রটা ফ্লমন্জড. সকেটের উপর বসান থাকে 
ও উহা! গিয়ার-বক্ে গতি বহন করে। প্রত্যেক বোট।রের রিমের 
আকৃতি অর্দধবৃতাকাঁর, ও অনেকগুলি ব্যাসার্ধবৎ বিভাজক দ্বারা বনু 
সেলে বিভক্ত থাকে । রোটার দুইটার মধ্যে ক্ষুত্র বাবধাঁন রাখা হয়, ও 
তাহারা কোন কঠিন পদার্থের দ্বারা সংযুক্ত থাঁকে না, কেসিংটী তৈলের দ্বার! 
পরিপূর্ণ থাকে। 

যখন ইঞ্জিনের ফ্লাই হুইল এবং রোটার ঘীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে, 
এবং গিয়ার-ৎক্সে সংযুক্ত রোট।র স্থির থাকে তখন দেলের ভিতর দিয়া, 
যে তৈল নির্গত হয় তাহা সহজেই আয়তে আন। যায়। ইহাতে 
যখন যানটা স্থির থাকে তখন ইঞ্জিন কেন কারঞ্জ করেন।। এই অবঞ্থায 
যদি যানের একটি গিয়ারকে কাধ্যরত করিকন। ইঞ্জিনগতি দেয়, তাহা 
হইলে ধনইভ স্থির রে!টারে খুব জে।র ঘূর্ণন গতি প্রদান করে, এবং উহা 
সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাঁকে। উহার চাকাও ঘুরে, যান চলে। যেমনই 
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ক্লুইভ্-ফ্লাইহুইলের কর্তিত অংশ তালিক! 
১। (ড্রাইভিং মেম্বার । 

২। প্রকোষ্ঠ। 
৩। ডিডিভিন মেদ্থার | 
৪। ক্র্যাক সাফট। 

৫ | গ্রিয়ার বস ফ্লাঞ। 

গতি (9০66৭ ) বেশী হইতে থাকে, 
তেমনি রোটারের মধ্যবর্তী ব্যবধান 
ক্রমশঃ কমিয়া গিরা খুব ক্ষুদ্র অনুপাতে 
দাড়ায় । ফ্লুইড, ক্রাকার সেলের 
ভিতর খুব জোরে আকা বাক। ভাষে 
গিয়া, অন্য কোন কাজ করিতে দেয় 
না বলিয়া সকেটের মধ্যে শক্ত কাঁপলিং 

চিন্র--১৮৫ দিলে যেরূপ হয়, সেরূপ ভাবে ইঞ্জিন 
যানে পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়ঃ অথবা যানটা ইঞ্জিনকে সাধারণ 
গতি অপেক্ষা অধিক গতিতে চালন! করে। 

গিয়া র নবক্কা (0621 0০১): ব্লাচেব ঠিক পশ্চাতেই গিয়ার-বক্সটী 

অধিকাংশ বানে স্থাপিত হয়। এই বক্সে সচরাচর ৭৮ খানি পিনিয়ান 
থাকে। এ পিনিয়ান গুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত যে উহাতে সংযুক্ত গিার 
লিভার দ্বারা তাহাদের এরূপ ভাবে সাজান যান যে, যান উহ।র দ্বার! কম 
বেশী ভার লইয়া অধিক ও অল্প বেগে চলিতে পারে ও প্রয়েজন হইলে 
পশ্চাতেও চলে । এই পিনিয়ানগুলির দাত মিলিং করিয়া! উঠাদের কেস 
হাঁডেন (0955 11970670 ) কর। হয়, ( টেম্পারিং দ্রষ্টব্য )। গিয়ার 
পিনিয়ান সচবাচর নিকেল-টিল দ্বারা প্রস্তত। যে পিনিয়ান- 
গুলিকে গিয়ার বদলের জঙ্য গিয়ার লিভারের দ্বার। নাড়ান হয়, তাঁহাদের 
দাতগুলির পার্খ গোলাকার। ইহাতে গিয়ার বদলেব সময় শব্ধ হইবার 
সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণ মোটর যানের ম্পিড-গিয়র সঙ্গুখে 
চালাইবার জন্গ তিনটা, ও পশ্চাতে চালাইবার জন্য একটার ব্যবস্থা! কর! 
হয়, কিন্তু কোন কোন যানে ৪৬৮টি পর্যন্ত গিষার বদলের ব্যবস্থা 
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থাকে। বুটিশবা ফ্রেঞ্চ ধানে প্রায় ছই প্রকারের গিপ্লার বদলের 
ব্যবস্থ। দেখাযায়। ১। বক্স-গির়ার ২। শ্লীইডিং গিম্লার। ১৯২৮ থুঃ 
পূর্বে ফোড প্রন্ৃতি যানে গিয়ার ক্লাচের সহিত সংযুক্ত থাকিত । 
আমেরিকান যান বৃটিশ যানের ন্ঠায় ড্রাইভারের দক্ষিণ হত্তের দিকে 
গিয়ার ও ব্রেক লিভার সংযুক্ত ন! হুইয়1, উহা! সম্মুখের সিটের মধ্য ভাগে 
স্থাপিত হয়। আধুনিক ক্ণিনেপ্টালে প্রস্তুত যান সকলের গিয়ার ও 
ব্রেক চালনার হাতল সন্দুখের সিটের এক পার্থে না রাখি! মধ্যে রাখিবার 
ব্যবস্থাই দেখ ধায়। যেসকল যানে ট্িয়ারিং ডান দিকে, তাহাদের 
গিয়ার-লিভার বাম হন্তের দ্বারা ও যে সকল যানের গ্রিয়ারিং বাম দিকে 
তাহাদের গিয়ার লিভার ড্রাইভারের দক্ষিণ-হন্তের দ্বার। চালিত হয়। 
আমেরিকান যান সকলের ট্রিয়ারিং বাম-দিকে ফিট কর! হয়। ইহার 
নুবিধা এই, সন্মুথের সিটের ছুই দিক হইতেই বাহির হওয়] যায়। ম্যাক্স- 
ওয়েল প্রভৃতি যানের গিয়ার মধ্যভাগে স্থাপিত। তাহাদের রোটারী 
হাণ্ডেল-গিয়ার বলে। আমেরিকান যানের অধিকাংশ গিয়ার বক্স ক্লাচের 
নিকটে থাকে, কিন্তু বৃটিশ যানের গিয়ার-বক্স হয় মধ্য ভাগে নাহয় 
ডিফারেল্সযালের সহিত সংযুক্ত থাকে । 

গিয়ার বদলের কারণ--যান যখন প্রথমে চলিতে আরম্ত 
করে তখন উহাকে নড়াইতে, চল্তি যান নড়ান অপেক্ষা অনেক অধিক 
শক্তির প্রয়োজন হয়, 'এবং যখন যান কোন পাহাড়ের উপর বা পোলের 
উপর উঠিতে থাকে, তখন অধিক ক্ষমতার প্রয়োজন। সেই সকল 
কারণে গিয়ার বদলের ব্যবস্থা কর। হইয়াছে। যর্দি একটি ছোট 
পিনিয়'নের সহিত একটি বড় পিনিয়ান লংযোগ করা যায়, তবে দেখিতে 
পাওয়। যায়, বড় পিনিয়ানটির দাত ধরিয়। সরাইতে তত জোরের 
প্রয়োজন হয় না। অতএব কম ক্ষমতার ছার! অপেক্ষাকৃত অধিক 

সময়ের বিনিময়ে গিয়ারিংএয় সাহায্যে অধিক ভার বহন কর] 
যায়। প্রথম গিয়ারের পিনিক্বান, যাহা মেন-সাফ টের পিনিয়ানের 
সহিত সংযুক্ত হয় তাহা সর্ধবাপেক্ষা বড়। তৎপরে দ্বিতীয় গিয়ার-পিনিয়ান 
এবং তৃতীয়-পিনিয়ান, মেনসাফ.ট পিনিয়ানের মহিত এক লঙ্গে এক 
রোকে ঘোরে। এই গিয়ারিংএর বল্দোবস্ত বিভিন্ন গ্রকার । গিয়ার- 
বক্ষে সর্বদা তৈল ও চর্ধিব (০021 800 7৩৪55) নিয়মিত পরিমাণে 
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থাক! প্রয়োজন । কোন কোন মেকার গিয়ায় বক্সে ফেবল তৈল, কেহবা 
গ্রীণ ও তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন।' 
চব্বি ও তৈলে ষেন কোন প্রকারে কাঁকর ব। ধূল। মিশ্রিত না চয়। 
ধুলা বা কাঁকর মিশ্িত হইলেই গিয়ায় বন্সের বেয়ারিং ও জারনালে 
অশাচড় লাগিয়। দুইটিই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একবার বুস ও জারনাল হয় প্রাপ্ত 
হইলে পিনিয়ান সকল টালে ঘুরিয়া ঠিকরূপ কাঁধ্য না করার, দাতগুলিতত 
কমবেশী জোর পড়ে এবং গিয়ার বদল করিবার সময় ঠিকরূপ গিয়ার 
না লাগিলে উহা! গইতে শব্দ বাহির হইতে থাকে, এবং অতি শীঘ্র 
পিনিয়ানের দাত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ও ভাঙ্গিয়। যায়। সেই নিমিত্ত তৈল 
ও চবিবর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । বিশেষতঃ তৈল ও চি 
কম থাকিলে যান চলিতে আরম্ভ করিলে পিনিয়ানের পরস্পরের ঘষনে 
উহারা অতিশয় গরম হয়, এমনকি এ বান্্ হইতে ধুমও নির্গত হইতে 
থাকে । এ প্রকারে গরম হইলেই পিনিন্ানগুলির পাইন (5001৩ ) 
নষ্ট হর, এবং উহার! শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চর্ধিব ও তৈলের সহিত যদ্দি 
একটু গ্রাফাইট (10250753 015 151071806) মিশ্রিত কর] হয়, তাহাতে 
লুবিকেটিং কাধ্য বৃদ্ধি পায় ও গিয়ার পিনিয়ান সকল মুন্দর 
কাধ্য করে। আজকাল কোন কোন মেকার গিয়ারবক্স লুত্রিক্যাপ্টে 
গ্রাফাইট মিশ্রিত করিয়। দেন । 

অধুনা অনেক যানে ইলেক্টি ক্যাল গিয়ার বদলের ব্যবস্থা ও দেখা যায় 
এই উপায়ে গিয়ার বদল করিলে উহাদের দাত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প । 
কিন্ত ইহার ব্যবস্থা অন্ত প্রকার! এখানে ইলেকটি,ক্যাল গিয়ারের বর্ণন।, 
নিশ্রয়োজন বোধে লিখিত হইল না। 

১৯২৮ থুঃ পূর্বের ফোড যানের গিয়ারকে প্লানেটারী ব। এপিসাই- 
কিক গিয়ার বলা হইত। ইহাতে কয়েকটি পিনিয়ানের বন্দোবস্ত তারক। 
মণ্ডলীর স্তায়, সেইজন্য প্লানেটারী নাম দেওয়। হইয়াছে । ইহার ক্র্যাঙ্ক 
সাফটের সহিত একটি পিনিয়ান লাগান থাকে ও উহা অপর পিনিয়ানগুলির 
সহিত সর্বদা! সংলগ্ন থাকে । ক্লাচ ও গিয়ার পরিচালনের বন্দোবন্ত একটি 
অপারেটিং লিভারের উপর হয়। এই পিনিক্ান সকলের সহিত ড্রাম 
ফিট কর! থাকেঃ সেই ড্রামের উপর ব্যাগ স্থাপিত হন, আবশ্যকমত লিভার 
চাঁপিলে ব। ছাড়িলে বন্দোবস্ত হিঘাঁবে এই ড্রামগুপি চাপা ব। ছাড়! পাইলে 
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নিষমিত গতি চালন! করে, ১৯২৮ থঃ পুর্বেরের ফোর্ড যাঁনে হইটি মাত্র 
গিয়ার ''লো” ও “হাই” | ফোড" যানের ইঞ্জিন চলিতে থাকিলে 
হাগুব্রেক লাগাইয়। দিণে গিয়ার নিউট্রাল থাকে, নতুবা ইঞ্জিন সর্বদা 
গিয়ারে থাকে । ১৯২৮ খুঃ ফোর্ড যাঁনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অপরাপর 
যানের শ্থায় ইহাদের গিয়ারেরও ব্যবস্থা হইযাছে। 

আজকাল জান্মণনি ও আমেরিকায় ওভার ড্রাইভ গিয়ারের বহুল 
প্রচলন হইয়াছে । ইহাতে সাধারণ গিয়ারবক্সে প্রথম ও দ্বিতীয় বেগ, 
অপ্রধানভাবে, তৃতীয় বেগ প্রধানভাবে, ও চতুর্থ বেগ ওভার ড্রাইভ হিসাবে 
দেওয়। থাকে । 

এইরূপে ব্রেক এবং এযাঁকেলের অনুপাতে ৫--১ হইলে, ওভার 
“গিয়াফিং ৩।1০-- ১ অথবা ম্বিধামত যে কে।ন অনুপাতে সাজান যাইতে 
পারে, এবং এইরূপে ইঞ্জিনের গাত বহুল পরিমানে কমান যাইতে পারে, 
অথচ অতি সহজে ও কোনরূপ শব্ধ না করিয়া যাহাতে গিয়ার দ্বাবা গত- 
বেগ বদল হইতে পারে তজ্জন্য সাফ টসমূহকে একই গতিতে বাগ! ভয়, 
এবং যে গিয়ারে এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে তাহাকে মিনক্রোমেশ গিয়ার 
€ 5500110100691) 0৮6৪7) বলে। 

পুঝাতন যানে সমস্ত গিযার হুইলে সোজা দাত থ।কিত, এবং যতক্ষণ 
না এ দ।তগুলি সাবধানে যথাযথরূপে খাড়া কর] না যাইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
গিয়ার বদলে শব হই'ত, এমনকি গিয়ারদ্বয় বেশ সচল অবস্থায় থাঁকিলেও 
ক্ষয়ের জন্ত প্রথমে একট, শব্দও ক্রমশঃ ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শবও বৃদ্ধি পায়। 

পরে গিয়ার হুইল এবং পিনিয়ানের দাত বাকা করার সুযোগেও স্থলের 
বিস্তৃতির জন্ত গিয়ার পরস্পর সহজে দৃড়ভাঁবে ফিটু হয়, এবং তজ্জন্য 
শব অনেক কম হয়, কিন্ত এইগ্রকার বক্রাকার দাত গিয়ার পরিবর্তনের 
সমন পিনিয়ানের যোগ অথব। বিয়োগ করিবার কালে থুব অস্বিধা হয়। 
তবে শ্লাইডিং গিয়ারের স্পলাইনস্ গুলি সোজা ন। হইয়া, যথোপযুক্ত আকার 
বিশিষ্ট হয় তবে এ অন্থবিধা হয় ন!। অবশা স্পলাইন্সের আঁকার ঠিক 
দাতের আকারের অনুরূপ হইবে । 

অধুন। সিনক্রোমেশ প্রণালীর গিয়ারের বহুল প্রচলন হইয়াছে এবং 
টপ গিয়ার ও তৃতীয় গিয়াবকে বাধ্যরত করিয়া সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়ে 
গতিবেগকে বদল কর। যার়। 
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১৮৬ চিত্রে ব্যাক-সাফ ট, কনষ্ট্ান্ট মেশ গিয়ার (4. 7.) লে-সাফ.ট 
এবং মেন দাফ.ট পুর্বববৎ থাঁকে 
কিন্ধ তৃতীয় গিয়ার বিভিন্ন স্তরে 
কাধ্য করে। উপরের গিয়ার 
(7) ) স্পলাইন্নের সহিত কার্য 
না করিয়া উহ! একটি বুসের 
উপর বসান থাকে, স্ৃতরাং 
যতক্ষণ 'ডগস” এর সাহায্যে অন্য 

কোনরূপ সংযোজন করা না হুয় 
ততক্ষণ যেন সাঁফ.টের গতির 
সঙ্গে ভিন্ন গতিতে ঘুরে। এই 
গিয়ার সর্বদ| লে-সাঁফ.টের উপর 
স্থাপিত ও অন্ত গিয়ার চক্রের 
(0.)সহযোগে ঘুরিতে থাকে । 

চারিটি স্পিডের জন্ত দিন্ক্রোমেশ গিয়ার ৰক্স। 
১৮৭ চিত্রে শ্লাইডিং-গিয়ার হইতে প্রথম বেগ এবং কনষ্ট্যান্ট মেন 

১) গুড ২৫)] 
গিয়ারকে কাধ্যরত 

করিম দ্বিতীয় বেগ 
পাওয়া যায়। এই 
বকের প্রস্তুতকারক 
“অষ্টিন মোটর কোং 

তৃতীয় এবং টপ. 

গিয়ার ব্যতিরেকে ও 

দ্বিতীয় গতিতে ও 

সিন্ক্রোনাইজিং- 
“কোনের ব্যবহার 

করিয়াছেন । তৃতীয় শ্পিড গিয়ার বক্সের প্রস্ততকারকগণ মাঝের টপ. 

গিষ্নখরে ও সিনক্রোনাইজার ব্যবহার করেন। 
৭-মেো--১৬ 



মাটর শিক্ষক ই 

পরে হিলম্যান মোটরকার কোং লিঃ, ফোর-ম্পিড বক্সের সকল 
গিয়ারগুলিতে সিন্ক্রোনাইজার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে লকল গিয়ার 

37140780416 51092011861 
চি 27 লু 7০ এ 

চত্র--১৮৮ 

£ মপর্ধ্যারে থাকে এবং মেন্সাফ ট, বুদের উপর স্থাপিত থাঁকে। একটা 
পিন্ক্রানাইজিং সমষ্টিপূর্ণ অথব| তৃতীর বেগ লইবার জঙ্চ ব্যবহৃত হয়, 
এবং অগ্তটি গ্রথন অথবা তৃতীয় গিয়ার বেগ পাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
ভিতরের শার্টারগুলি মেন্স।ফ.টেব উপর পুর্ব্বর মত ফিট. কর! থাকে। 

ইউনিভারস্থ্যঠাল-জচেয়ঞ্ট £-_-যে কোন ধুর্ণারমান বা আংশিক 
ঘু্ণ।য়মান গতি যদি একটি সাঁফট হইতে অপব একটিতে চালাইতে হয় এবং 
গ্রকর বা উ্ভয়র যদ্দি এই গতি ব্যতীত অপব কোন গতির সঞ্চার হইবার 
সন্থাথন1 খা?ক বা হয, তাৰ এই ছুইটি সাফটর মাধ্য দৃঢ-সংযোগ ন1 কবিয়। 
এমনভাবে এ সংযোজন কব! হয়ঃ যাহাতে এই পকল গতি সত্বেও প্রকৃত 
কাধ্যকবী গতির ব্যাঘাত ন1 করিয়। উহাকে চালাইতে পক্ষম হয়। এই 

ন'বাজনকাবী অংশগুলিকে ইউনিভারস্তাল জয়েন্ট বলা হয়। এই অংশ 
গমগি ১৫৬ নং চিত্রে ও ১৬০ নং চিত্ধে ভুষ্টবা। 

অস্টিন্ হেস্ ক্ষমতা পরিবাহক--(5900 নটিও ঢোআও 
10155010)--গিয়ার-বক্সের সাহায্ে তিন বা চারি প্রকার রেসিওতে 

1গয়ার সং্যাঁজন কার্য হইতে পারে। অনেকে যাহাতে এই গিয়ার 



২৪৩ তোটির শিপ 

কেসি আম্বো অধিক হইতে পারে 
তাহার বিষন্ব গবেষণ। করিয়!ছেন। 
ইহার হারা যানের গতি, পথের অবস্থা 
গুযায়ী অনেক সরল করিতে পার। 
যাঁয়। চিত্র ' ১৮৯ তে “অঙ্িন-ছেল্+ 
গবেষামুযায়ী ইহ। স্থিরীকৃত ও কাধ্য- 
করী জইয়াছে। ১৮৯ চিত্রে দেখা 
যাইতেছে যে, গতিবেগ রেসিও দশিত 
রোলারের বিভিন্ন অবস্থায় স্থিতি উপর 
বদল হইতে পারে, এবং এ রেপিও 

2. বদল কার্ধা অতি অল্প হইতে নুরু করিয়। 
চিত--১৮৯ অন্যধিক পধান্ত সম্ভবপর হয়, এবং 

ইাঁব বদলের ব্যনস্থা এইরূপ হওয়ায় পথের অবস্থানুযায়ী এই অংশ ্বয়ংক্রিয় 

হইয়! যানকে যথোচিং বেগ ও টানিবার শক্ত দান কয়ে। 

ক্রি-্ভইল (চ:০০-0৩০]) £- অধিকাংশ যাঁনেই ড্রাইভার যদি যানটি 

চলা! কাঁপীন গ্যাস-ণ টল বন্ধ করে, তখন ইঞ্জিনের ক্রযান্কসাফটউ পশ্চাতের 

চাঁকা হইতে বিপরীত দিকে গতি গ্রাপ্ত হয়, ইাকে ওভার-রানিং ( ০৮5৮ 

81707) ) বলে । ইহা নিবারণ করিতে হুঈলে গিয়ার-বক্সের মেনসাফ.ট 
ও প্রপেলার-দাঁফ টেব সংযোগের মধো একটি ফি হুইলের প্রয়োজন হয় ॥ 

ই5। একপ্রকার শ্রিং নিয়ন্ত্রিত অংশ । ইহার অনুরূপ অপর পদ্ধতিতেও 

ফ্রিহইলের কাধ্য করান যাঁয়, কাজে কাজেই থ্টল বন্ধ করিলেই ইঞ্জিন 

সাফ টের গতি রোধ ভইয়! যায় এবং গিয়ার বদল করিতেও কোনরূপ 

অন্নবিধা হয় না, গতিলীল অংশগুলির ক্ষয় হা হয় ও পেট্রোলের খরচও 

কম হয়, উপরস্থ ক্র্যাঙ্ক-সাফ টের আথা মোচড় ও নিবারিত হয়। থ.টল 

খুলিলে ও ক্র্যান্কসাফট ক্রমশঃ উদ্ধগতিবেগ প্রাণ ১ইলে অপরাপর 

চলনোপযোগী অংশগুলিও রীতিমত ভাবে কা্ধ্য করিতে থাকে । ড্রাইভার 

ইচ্ছ। করিলে একটি ডগ ক্লাচের সাঁহাধ্যে ফ্রি হুইলের কায রহিত করিতে 

পাঁরে। গড়ান-স্থান হইতে নামিতে ব' ব্যাকে যাইবার সময় এই ফ্রিছইলের 

কাধ্য রোধিত করিবার প্রয়োজন হয় । 
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উইলসন্-প্রি-সিলকৃটিভ. গিয়ার বকুল £--এই প্রণাণীর 
গিয়ার, আধুনিক আর্মষ্টং চটি ডেমলার, বি-এস্-এ প্রভৃতি ধানে 

ূ ব্যবন্ধত হয়। গিয়ার নির্ণয় 
লিভার, গ্রিয়ারিং কলমে সংযুক্ত 
ডারেলের উপর থাকে ( চিত্র 
১৪৯ )। গিয্ার সকল এপিসাই 
ক্লিক অবগ্থুর সংযুক্ত হইয়া 
প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা 
ব্রেকব্যাঁ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
গিয়ার বদল কাধ্য ক্লাচ-প্যাডে- 
লের স্থলে একটি কন্ট্রোল 
প্যাডেল চাপিয়। ও ছাড়িয়! 

চিত্র--১৯* করান হয়। ্িয়ারিং কলমস্থিত 
গিয়ার-লিভার আবশ্তকমত পূর্ব হইতেই ভায়েলের উপয় ঠিক করিয়। 
রাখ। হয়, এবং তৎপরে কণ্টেোল-প্যাডেল চাপিয়! ও ধীরে ধীরে ছাড়িয়া 
দিলে নিণিত গিয়ার আপন। আপনি কাধ্য করে। প্রি-সিলেক্টিভ 

চিত্র--১৯১ 

€ পদ্ধতি চিত্র-১৯১ বাম ও ডাইনদ্িকে দুইটি অংশে দেখান হইয়াছে যে 
কিরূপে “লিলেন্তার' যন্ত্র গিয়ার লিভার নড়াইবার পূর্বে ও পরে কাধ্য কয়ে, 
কিন্তু এখনও প্যাডেল স্পর্শ কর হয় নাই। গিষার-লিভার নড়াইর়! 
ড্রাইভার (7) মার্ক যুক্ত ক্যামটিকে ঘুরায় বলিয়। উহা নূতন স্থানে যায়, 
(2) চিহ্নিত চওড়া শ্রিং, (9) চিহ্নিত অংশটিকে ঠেলিয় দেয়, এই 
(9) চিহ্কিত লিভার বিভিন্ন অংশের সহিত সংযে।জিত ভইয়। ব্রেক- 
ব্যাগকে কার্য করায় )। 
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(£) চিহ্নিত চিত্রে অটোম্যাটিক এযাডজাষ্টমেন্ট দেখান হইয়াছে । 
বামদিকের ত্রিকোণ অংশকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাঁন 

চিত্র--১৯২ 

হইয়াছে । (2) চিহ্নিত চিত্রে দেখান হইয়াছে, কি করি] উহাঁকে 
এ্যাডজাষ্ট করিতে হুয়। ডানদিকেয় 'ত্রিকোন' অংশ ঘড়ির কাট। ঘুরিবার 
দিকে ঘুবান হইয়াছে । 
( উইলসন্) গিয়ারকে ব্যবহার করিতে হইলে, প্রথমে ছ্িয়ারিং-কলমস্ছিত 
দিভারটিকে প্রয়োজনীর গিয়ারের মার্কার উপর রাখিতে হইবে । যানটি 
চলিবার সময় এই পূর্ব নিণিত লিভারের বদলের পূর্বে সংযুক্ত গিয়ারের 
কাধ্যে কোন ব্যাঘাত হয় না। পরে কন্ট্রোল-প্যাডেলটি চিপিয়া ও 
ছাড়িয়া দিলে নিজে নিজেই গিয়ার বদল হয় । ইহাতে দেখ। যাইতেছে 
যে, যানটা চলিবাঁর সময় এক গিয়ার হইতে অপর গিয়ারে দেওয়। যাইতে 
পারে। অবশ্য যে গিয়ারে যানটি চলিতেছে তাহার পূর্ব্ব বা পশ্চাৎ অর্থাৎ 
পর পর গিয়ার সংযোগ করাই বিধেয় | 

গিয়ার নির্ণয় লিভারটিব কোন কার্ধ্যই হয় ন।, যতক্ষণ না পদচালিত 
| ১৯৩ চিত্রে পরিষ্কারভাবে দেখ! যাইতেছে, যদি ক্রনিউল প্লানেট-হুইল 

সকল ও সান-হুইল সকলগুলিই ঘুরে, এবং প্লানেটছইল সকল প্রপেলার 
সাফটের সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে ডাইরেক্ট ড্রাইভ পাওয়] যায়। দ্বিতীয় 
স্পিড প্রয়োজন হইলে প্লানেট হুইল সকল (19) তখন প্রপেলার সাফটের 
সহিত সংযুক্ত থাকে না। (0) অপেক্ষা (0) মাইজে ছোট হওয়ায়, প্রথম 
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স্পীড ক্রনিউল ধার গতিতে ঘুরিবে। এই প্রকারে এই গিয়ার ঘবার। গতি 

পরিবর্তন কর! হয় ]। 
কনট্রোল-প্য।ডেল সম্পূর্ণ চাপা ও ছাড়া নাযায়। ইঞ্জিন চালু কবিয়। 
ঈষৎ উষ্ণ হইলে, প্রথম গিয়াঁখ ব। ব্যাকৃ- গিযারে ট্টিয়ারিংস্থিত ।লভারটিক 
রাখা হয়, ও পদ-চ।পিত কন্ট্রোল প্যাডেল সম্পূর্ণ চাঁপিয়া ও ছ।ড়িয়া দিলে 
যানটি গড়াইতে থাকে । যানকে থামাইতে হইলে সর্ববদ| হস্ত চালিত লিভার- 
টিকে নিউট্রালে রাখিতে হইবে, ও পদ-চালিত কন্ ট্রাল-প্যাডেলকে 
সম্পূর্ণ চাপিয়। ও ছাডিয়া দিল যানটি গতিহীন হইবে । কন্ট্রোল প্যাডেল 
সম্পূর্ণ না চাপির! ও ছাড়িয়! দিলে গিয়ার বদলেব কার্ধ্য হইবে না। কেবল 
উত্াকে ক্লাচ-পা?ডল রূপে ব্যবহাব কবিতে হইলে কিছুটা চাপিলে ক্লাচের 
কার্ধা করিবে। সম্পূর্ণ চাপিলে উহ গিগ্লার-ব্রেকব্যাণ্ডের ক্য। মগডলিকে 

চিন্র--১৯৪ 

কার্য করায়। সর্ব পশ্চাৎদিকেক্ ব্রেকব্যাণ দ্বার) ব্যাক-গিয়ারের কার্ধা 

করান হয়। উহারপর ব্যাগুগুলি যথাক্রমে ১ম ২য় ও ওয় গিয়ারের কাঁধ্য 
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করান্ব। এইরূপ গিয্নরাধুক্ত গিয়ার-বক্সের জন্ঞ 'ডবল-সেল' তৈল ব্যবহৃত হয়। 
ইঞ্জিন স্থির থাকা কালীন কন্ট্রোল-প্যাডেলকে ১০।১২ বার চাঁপিয়া ও 
ছাঁড়ির। দিলে ব্রেকব্যাগুগুলির কাধ্যকারিতা ঠিক থাকে, এইস্থলে ইহাকে 
“পাম্পিং আপ” বলে। উপরে প্রি-সিলেক্টিভ গিয়ারের কতিপয় চি 
দেওয়া হইয়াছে। 

কণর্ডান সাফ £__এই সাফ গিম্ার-বক্স হইতে ইঞজিনের গতি 
বহন করিয়া ব্যাক-গ্যাক্সেলে প্রদান করে। এই সাফটক্ষে কেহ কেহ টব, 

সাফট, লাইভ"সাফট প্রোপেলার ব! ড্রাইভিং সাফট বলে! ইহার 
কখন একদিফে কখন বা ছুইদ্দিকে ইউনিভারস্যাল জয়েন্ট থাঁকে। এই 
সাফট কোন কোন যানে কেসিংএর মধ্যে এবং কোন কোন যানে কেসিং 
ব্তীতও স্থাপিত হইতে দেখ যায় । 

চিঃ পঃ ১৯৫ (১) প্রপেলারসাফ্,ট । (২) গ্রপেলারসা.ফট টিউব সংযোগ । 
(৩), (8) বেয়ারিং এ্যাডজাষ্টিং নাট । (৫) বেয়ারিং ওয়াসার । (১) 
প্রপেলার-সাফ.ট বেয়ারিং। (৭) গ্যাক্সেল ড্রাইভিং পিনিয়ান। (৮) 
(৪) বেয়ারিং রিটেনার। (৯) বেয়ারিং রিটেনার লক্-্কু। (১০) 
(২৯) নাট ওয়াসার । (১১) ড্রাইভ-পিনিয়ান নাট । (১২) ক্যাণ 
সাফট লিভার। (১৩) ব্রেক আউটার-সাফট বুসিং। (১৪) ব্রেক 
আউটার-সাফট সমগ্রি। (১৫) ব্রেক ইনার ক্যাম সাফট। (৯৬) 
ব্রেক আউটার লিভার 1 (১৭) ব্যাণ্ড এ্যাভজাক্টরিং নাট । (১৮) (৩৭) 

(৪২) (৪৬) (৪৮) (৫৭) লকৃ-নাট ওয়াসার। (১৯) গ্রিজকাপ। 

(২০) খ্যাডজাষ্টার শ্রিং ওয়াসার । (২১) ব্যাণ্ড এাডজাষ্টার সমগ্রি। 
(২২ ব্রেক আউটার ব্যাড এণ্ড । (২৩) ব্রেক আউটার ব্যাণ্ড সমষ্টি । 

(২৪) ব্রেক ইনার ক্যাম-সাঁফট (লেফট )সমষ্থি। (২৫) ব্রেক ইনাএ 

ব্যাণ্ড এঙ্কার ভ্রিং। (২৬) বেয়ারিং রিটেনার লক-ওয়ালার । (২৭) 
এযাক্সেল-সাফট রিয়ার-হুইল হাব । (৩২) ফেবপ্ট-রিটেনার-ইনার । 

(৩৩) বেয়ারিং ও গ্রিজ রিটেনার বেয়ারিং। (২৮) হইল হাব-ক্যাপ। 

(৩০) রিয়ার এক্সেল সাফট নাট । (৩১) (৩৪) বেয়ারিং রিটেনার | 

(৩৫) ব্রেক (ইনার) ব্যাড এক্কার শ্রিং। (৩৬) এ্যাডজাষ্টার গ্রিজ ষ্রাড. 
(৩৮) অয়েল রিটেনিং ওয়াসার । (৩৯) এ্যাডজাষ্টার গাইভ ষ্টাড 
নাট । (৪*) একঙ্কার বোণ্ট নাট । (৪১) (৪৩) বেয়ারিং লক নাট। 
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ডফাঢরম্স্যাল গিক্লার ও ব্যাক-এ্যাচক্দ্রচলর 

তোলিকাসহ) অংশাৰলী ৷ 

275 
১১০০ )৭এসিসিিশ এস ই 

জা [115 রি রি 

১ সী) 7 ৮ 
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(88) ডিফারেল্সাল লাইড গ্রিয়ার। (৪৫) বিটেনার স্তু। (৪৭) এযাজেল 
হাউিসিং সেপ্টার বোণ্ট । (৪৯) (৫৮) নাট। (৫) ক্রিটেনার সু 
(৫১) ডিফারেন্দ্যাল পিনিয়ান। (৫২) পিনিয়ান সাফটু। (৫৩) 
এ্যাক্েল ড্রাইভ গিয়ার । (৫৪) ডিফারেন্দ্যাল বেয়ারিং কোণ ও রোলার 
(৫৫) ভিফারেন্দ্যাল বেয়ারিং ক্যাপ। (৫৬) খ্যান্সেল হাউপিং (লেফ ট)। 

্ি 

২২৯২১১১২১১১ ও ২ 
।£ 

বসাক হঠাত যুবককে 

ডিফানেন্দযাল গিয়ার 7 চিত্র-১৯৬ 

সি কিস বর ভিড়ের ও ঘ * ২৬ 1 ্ - 

বহে 7 ২১১১১ ১৪৬]: ১ ৃ 
রি ১৬. 1: নর / 

চিঃ পঃ ১৯৬ ৯। ড্রাইভিং-সাফট । ২। ড্রাইভিং-পিনিয়ান ॥ ৩ | 

ক্রাউন পিনিয়ান। পিনিয়ানের সংযোগ । ৪1 ডিফারেম্াল পিনিয়ানের 

কভার। 61৫ ব্যাক-এ্যাক্সেলদবয় । ৬। 'গ্যান্সেল পিনিয়ান ও গাইড ॥ 
৭৭। ঢাঁকনা বা কেম্ (8১15 ০25872£) | 
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এযানকুসেল (9:16) £--ঘানের সম্মুখ ভাগে একটী ও পশ্চাৎভাগে 
ছইটি এ্যাক্সেল স্থাপিত হয়। সন্দুখের এযাক্সেলের সহিত ট্টাব-এযাক্সেলের 
মাধ্যমে লম্মুথস্থ চাঁকাদ্বয় এবং ব্যাক-খ্যাক্টেলদ্বয়ের সহিত ডিফারেন্্যাল 
গিয়ার মাধ্যমে পশ্চাতের চাঁকাত্বয় ফিট করা হয়। চিত্র--১৯৩, ১৯৭, 
১৯৮_-২০২ প্রভৃতিতে দেখান হইয়াছে। 

ভিফাঢরম্সযাচেলর কার্ষা £_যখন যানের মোড় ফিরিবার 
প্রয়োজন হয় তখন দেখিতে পাওয়া যায় থে একটি চাকাকে অপরটি 
অপেন্ষ! অল্প বা অধিক ঘুরিবার প্রয়োজন হয়। সেই সকল অবস্থার যদি 
গ্যাক্সেল একটিমান্র গতি প্রদান করে, তব একথানি চাকাকে ঘেসড়াইয়। 
ঘুরিতে হইবে । ইহাতে ইঞ্জিনের এবং টায়ার ও টিউবের অনিষ্ট হইবে। সেই 
নিমিত্ত ডিফারেন্্যাল গিয়ার ব্যবহার করা হয়। পূর্ববর্তী চিত্রে ভাল করিয়! 
চাঁকাদ্দিগের গতি লক্ষ্য করিলে উহাদের কাধ্য উত্তমরূপে পরিল শ্বত 
হইবে। যখন একদিকের এ্যাক্সেল থুরিবে না তখন ডিফারেন্দ্যাল 
পিনিয়্ানঘ্বয় (৬) নিজের! নিজেদের কেন্দ্রে (০৮0 ০০০০) ঘুরিয়। 
এবং ক্রাউন-পিনিয়।নের দ্বারা ভিতবেব কেসিং সমেত ঘুরিয়া অপর 
চাকাঁটিকে ঘুরায়। অতএব ডিফারেন্দা।ল গিয়ার প্রস্বতে দুইটি রিয়ার 
এটাঁঝকেলের গ্রয়ো। জন হয় । 

রিয়ার (752) টি 

চিত্র ১৯৭ (ক)তে 
তিন পদ্ধতিতে এাক্সেল 
স্থাপনের, চিত্র দেখান 
হইয়াছে । উপরেরটী 
'সেমী-ফ্রেটিং বা অদ্ধ | 
ভামমান, নিয়ে 

বামের চিত্রটা 9/4% 
£1081208 অর্থাৎ তিন 

চতুর্থাংশ ভালমান বিভিন্ন প্রকারের ব্যাবগ্যাক্সেল চিত্র-১৯৭ (ক) 
এবং দক্ষিণের চিনি পূর্ণ ভানমান (2901 £1980058) নিমের দুইটি 

॥ 

রা ২০০ এড 
॥ এরা এরাও: । ১:17 র৭/117২৮1:1% শর ব 

1 
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পদ্ধতিতে স্থাপিত রিয়ার বা! পশ্চাতের এ্যাঝ্েল বদল ব1 মেরানত করিতে, 
সম্পূর্ণ ডিফারেন্দ্যাল গিয়ার-বক্ না খুলিয়াই বাহির করা যায়। 

ড্রাইভিং-সাফট.-_ ইহার একদিক ইউনিভারস্তাল-জয়ে্ট 

ন্বারা কাডান সাঁফটের সহিত ও অপর দিক ড্রাইভিং পিনিয়ানের 
সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাকে টেল-পিনিয়ান সাফটও বলে। 

ড্রাইভিং পিনিক্ান ব। টেল-পিনিক়্ান_ইহা ড্রাইভিং 
সাফট হইতে গতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রাউন-পিনিয়ানকে চালনা করে। 

৩। ভ্র্তাউন-পিনিয়্ান-ডিফরেল্যাল পিনিয়ান কেসিং এর 
সহিত বোল্ট দ।রা »ংরাক্ষিত থাকায় এ কেদিংকেও ঘুরাইতে থাকে । এই 
কেমিংএব দহিত (সাফট) ও বেভেল্-পিনিয়।নদ্বয় সংযুক্ত থ।কায় উহ্াব৷ 
ঘুরে, এবং উছ্বাৰ সগ্তি (নাফট) এ্যাক্সেল, বেগেল্-পানয়ানের সহিত 
গিয়ারিং থাকায় উহাদেব লইয়া ঘুরে। এ্যাপ্সেলছয়েক্ শেষভাগ খন এ 
পিনিয়ানদ্বযের সহিত ঘোরার কিন্বা চাবির দ্বারা দৃঢ়বপে ধৃত হয়, তখন 
তাহারাও এ সঙ্গে ঘুবিয়া চাকাদিগকে গতি দান করে। 

ক্রাউন-পিনিয়ান তিল ভিন্ন যাঁনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ও গগনের 
গ্রস্ত হয়। যেমন "গাব গিয়ারিং, সিঙ্গল হেলিক্য।ল, ডবল হেলিক]াল, 
বেভেল্, এবং ওয়ারম্,য়ারিং। 9. ৪. 8., ডে"লার প্রভৃতির ক্রাউন 
পিনিগান গ।ন-ম্টোলেক দ্বার ওপ্তত। ইহাবা ওয়ারম্ পিনিয়ান। উহার 
সহিত একটি ওীর্মএণ সংযোগ হইয়াছে। এ ওরার্মটি চিল দ্বারা 
নিশ্সিত। ইহাতে ৩টি কিছবা ৪টি গুণ! বা থে,ড আছে। এীসাফটিকে ধরিবার 

জন্য থ.1্ট বেয়াবিং প্রভৃতি দেওয়। হয়। 
ভিফারেল্যাল গিয়ারিং-কেদিংএর মধ্যে 
লুক্রিকেট কধিবার জন্য গিয়ার-বক্সের 
ঠায় তৈল ও চাঁবব গ্রাফাইটের সহিত 

ু: মিশাইয়। দিতে হয়। লক্ষ্য রাখা উচিৎ 
৬টি উহ্বার মধ্যে লুব্রিকেটিং দ্রব্য কম ন! 
টড থাঁকে এবং প্যাঁকিং সকল যেন উত্তমরূপে 

চিনত্র+১৯৭ (থ) আট হয়। 
১। ওয়ার্স। ২। ওয়ার্ম ভ্রাইভিং সাফট। ৩। ওয়ার্ম হুইল । 

পে 

চে 
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ডিফারেন্স্যাল বক্স, ছোট ছে।ট (হাক্কা) ধানে বাঁক-এ্যাক্সেলের সহিত 
বরাবর সংযুক্ত থাকে, কিন্ত ভারি যানে ডিফারেক্সযাল-বক্স চাকার 
গ্যাকোলের লহিত সকল প্রকার যানে বরাবর সংযুক্ত ন। হুইয়! সাসীতেও 
ঝুলান থাকে, এবং উহার গৃতি কগ.-হুইল ও চেনের সাহায্যে ব্যাক 
এযাক্সেলে বা চাকায় পাঠান হয়। আরও দেখা যাঁর যে ক্রাউন ও 
দ্রাইভিং বা টেল-পিনিয়ান সরাসরি সংযোগ ন1 হুইয়! উহ্নাদের মধ্যবর্তী 
অপর ছুইখানি পিনিয়ানের সাহায্যে সংযুক্ত হয়, ইহাতে প্র অংশ 
'পেক্ষাকত মজবুত হয় । 

অনেক সময় দেখ। যায়, কোন না কোন কারণে ডিফারেম্সাল 

পিনিয়ানের সংযোগ ঠিক ন। 
থাকিলে বা কোন অংশ টিলা 
থাকিলে উহা হইতে গে! গে 
শব নির্গত হইতে থাকে। 
অনেক সমর এ শব কোথা 
হইতে বাহির হইতেছে তাহ) 
সঠিক নিরূপণ কর। যায় না, 
এবং দেখিতে পাওয়। যায় যে 
ধঁ শষের কারণে এ অংশের 
অনেক ক্ষতি করে। খ্ররূপ শব্ধ 

২ নির্গত হইলে উহাকে সঠিক 
চিত্র--১৯৮ নির্ণয় ন। করিয়া ছাড়া উচিৎ 

নহে । ১৯৮ চিত্রে এবূপ শব্ধ কিরূপে নির্ণয় করিতে হয় দেখান হইয়াছে । 
ফ্রন্ট-এাাতক্ুসল £--"[” আকৃতির লৌহের দ্বার। প্রস্তুত | 

আধুনিক যানে যে সকল গ্যাক্সেল ব্যবহৃত হয়, তাহার। ক্রোম 
ভ্যানাডিয়াম (0:023০-৬20750100% ) ছিল দ্বারা প্রস্তত। এই ছ্িলের 
গুগ, ইহাকে বহুবার বাকান ও সোজ। করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে 
ধ্ী লৌহের কিছু হানি হয় না, অর্থাৎ ফাটিয়। বা ভাঙগিয়া যায় না। 
হঠাৎ ধাক। লাগিয়! এ্যাক্সেল বাকিল্না গেলে উহ!কে পুড়াইয়। ইচ্ছামত 
ঠিক করিয়া লওয়। যায়। এ্যাকসেলের ছুইদ্দিকে চাকার ছাব, ধরিবার 
জন্তথ গণ্ত করিয়। পিন ও প্পিগ্ডিল লাগাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। 



২৫৩ মার শিক্ষা 

'পিনটাকে কিং-পিন এবং ম্পিপ্ডিলটাকে ্টাব-াকৃদেল বলে। এ 
শ্পিগিলের নিত কোন কোঁন মেকার বুম, ও কোন কোন মেকার বল 
বেয়ারিং এর ব্যবস্থ। করেন। বল বেয়ারিং থাকিলে হ্রিয়ারিং এর কার্য 
অতিশয্ন সরল হয় ও পিনের উপর জোর অল্প পড়ে । লক্ষ্য রাখ। উচিৎ যেন। | 
এাাকসেল ঝখনও বাঁকা না থাকে, ও বাক] করয়া প্রিং এর সহিত বাধ! 

চিন্তে ১৯৯ 

(১৯৯ চিত্রে সম্ুখের যা কলেলটী একটা ট্যান্সভাস শিং দ্বার! লাসীর 
সহিত সংঘুক্ত হইয়াছে দেখ। যাইতেছে )। 
ন। থাঁকে। অনেক সময় শ্রিংএর “ছোটা” আল্গা হুইয়] এযাঁকসেলের 
লাইন সরিয়া যায়। দাসীতে ধাক্কা! লাগিলেও প্রিংএর লাইন সবিয়! যায়, 
এবং উহাতে এাঁকসেলের লাইন তফাৎ হয়। এযাকসেলের লাইন তফাৎ 
হইলে টায়ার অতি শা ক্ষয়গ্রাপ্ত ভগ্ন, এবং বানকে একদিকে টানিতে 
'খাকে। ইহাতে যান চালাইবার সময় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। 

ভ্রুশরড বা ভ্রুশ বার (0:০৪-:০৫)--এই রড সম্মুখে 
্যাক্সেলের, হয় সম্মুখে না হয় পশ্চাৎদিকে স্থাপিত হয়। ইহা সম্মুখের 
এ্যাব্সেলের স্পিগিলের বাহুছয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। এই বারকে কোন 
কোন মেকার ট্ীল-পাইপের ও কোন কোন মেকার “[” আক্াতির 
বার দ্বার প্রস্তুত করেন। উহা সরু হওয়ায় ঞ্যাকেলের সম্মুথে 
রাখিলে একট কিছুর সহিত ধাকা লাগিয়া! বীকিয়া যাইতে পারে, 
আজকালের কল যাঁনেই উহাকে এ্যাক্সেলের পশ্চাতে রাখ! হয়। 
ধঁ রভ্ দ্বারা সমগুখের চাঁকাঘ্বয়ের সমদূরতা সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ 
চাঁকাছয়ের শায়িত ব্যাসের (17011501181 0:477617) মাপ ধরিলে, 
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উহা সন্দুখের চাকাঘয়র এাক্সেলের সন্বুখের ও পশ্চাতের শাসিত; 
ব্যাসের শেষ দুইটা অংশের সমদূরত1 ঠিক রাখে। এ রডকে কোন, 
কোন বাঁনে কমবেশী করিবার অন্ত এযাডজাইীংএর ব্যবস্থা ও আছে।। 
অধিক দিবস ব্যবহথায়ের পর এ রডের সীমার পিন ছুইটি ক্ষ প্রাপ্ত 
হইয়া চক] দুইটির সম্মুখ ভাগ একবার ফাক হয় আর অন্তবার চীপিয়াং 
যায়। তাহার ফলে চাক] ভইটির টায়ার পথের সহিত ঘেসড়াইয়! অতি শীঘ্র 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব বিশেষ দৃষ্টী রাখা প্রয়োজন যেন এ পিন দ্ইটি 
টিল। ব1 ক্রশরডটি বাক! না থাকে। এ্যান্সেলে ধান্ধা লাগিলে ক্রশরভ 

ধাঁকিবার বিশেষ সম্ভাবনা] | চাকা দুইটির ধ্যবধান মধ্যে মধো পরীক্ষ)। 
কর! প্রয়োজন । ম্পিগিলে ব| ক্রশরড আর্ম্ধয়ে ক্রুশরড লাগাইবার ছিদ্র, 
উহাদের পার্খবর্তী চাঁকা হইতে ঠিক সমব্যবধান থাকা প্রয়োজন, 
নতুবা মোড় ঘুরিবার সময় ক্রুশ রড কেন্্চুত হইলে, অর্থাৎ এাক্েলের 
প্যারালালে না চলিলে, চাকাছয়ের সমব্যবধান থাকে না, এবং চাকাছয়ের, 
সন্মুখ ভাগ প্রায় ২১ ইঞ্চি চাকাদয়ের পশ্চা ব্যবধান হইতে অধিক 
হয়| চিত্র-_-২০৯ দ্রষ্টব্য | 

টীই্ইরভড £__ব্যাক-গ্রাক্সেল কেসিংএর সহিত ইউনিভারভ্তাল-জয়েপ্ট 
পর্বস্থ একটি টান! দেওয়া! থাঁকে ও উহাতে ব্য।ক গ্যাক্সেলের লাইন তফাৎ 
হইতে না পারে। এই রডকে টাইরড বা] টাইবাঁর বলে। 

ভ্প্রিং (5071778)- দাসী ও এ্যাক্সেলের মধ্যে যে ছ্বীলের় পাতগুলি 
থাকে উনাদের শ্রিং বলে। এ প্পিংং বত্বসহকায়ে প্রস্তুত করিলে 
যানে চডিলে আরাম হয়। কার্যের মধ্যে উ্বাদ্বের পাইন দেওয়া 
একটু কঠিন, কিন্তু যদি রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়, 
তাহ! হইলে এই কার্য বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে । উহাদের গ্রস্ত 
করিয়। লইয়। ঠিক একভাবে সকল স্থান লাল করিয়া তৈলের মধ্যে 
ডুবাইয়া পাইন দিতে হইবে। স্থানে স্থানে এ পাইন কম বেশী তইলে 
স্পিং-পাটী ভাঙগিরা যাইবার সম্তাবনা। যদি পাইন ঠিকরপ দেওয়া না 
হয় তাহা হইলে উহ্বারা স্পিং করে না। রাস্তা খারাপ থাকিলে ঘানটা 
ম্পিংকরে না। রান্তা খারাপ থাকিলে ও ধান শ্রিং না করিলে এ 
পাটিগুলির উপর জোর পড়ে ও ভাঙ্গিয়৷ যায়। মাঝে মাঝে 
পাটির মধ্যে চর্দিব দিতে হয়, নতুবা উহা মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইবার 
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সভভাবনা। পাইন ঠিকরূপ দেওয়া! না হইলে ভি ক্রুমশ, সোজ| হইয়া 
বায়। এবং মধ্যে মধ্যে উহাদিগকে হাওয়াইয়া দিতে হয়। সোজ। 
হইয়া বাওয়া পাইন (দিবার দোষে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন 
প্রিং ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন উহার মধ্যস্থান হইতেই ভাঙে। 
স্থানটি গর্ভ করিয়া দুর্বল করা হয়। সেইকারণে কোন কোন শ্পরিং 
মেকার প্লেটগুলিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া করেন। কেহ কেহ বা মধ্যের 
গর্থটি না করিয়া এ স্থানটিতে একটি ভজ দিয়া দেন, বাহাতে উহা 
কোনমতে স্থানচ্যুত হইতে ন। পারে। 

সক্কৃ-এক্জর্ভার _বখন দেখা যায় শ্রিংএর সকল ব্যবস্থা করিয়াঁও 
কিছুতেই ধানের জার্ক কম করিতে পারা ধয় না, তখন উহার সহিত 
"মার একটি করিয়া অধিক স্পিং এমন ভাবে সংযুক্ত করা হয় যেন উহার 
জার্ক দেওয়া! হাস হয়, সেই জনক উহার নাম সক্-এজগভার দেওয়া 
তইরাছে। এ সক্-এজভার নানা প্রকারের আছে। উহাদের মধ্যে যেটি 
সাধারণতঃ ব্যবহার হয় তাহা ২০১ চিত্রে দেওয়। হইল। 

কোন কোন যানে সম্ুখের শ্রিংএর মধ্যে এবং সানীর সহিত 
স্পাইরাল ম্পিং লাগান হয়। উহ[তে সুখ দিকের জার্ক কম করে। 

। ম্পিংপাটী যত পাঁতল৷ হয় জার্ক 
তত কম লাগে। সন্মুখের স্প্রিংএ প্রায়ই 
সক্-এজভার দেখিঙ্ে পাওয়া যার না। 
্যাপ্তার্ড প্রভৃতি যানে পশ্চাতে পৃথক 
নকৃ-এজরার ন। দিয়া, উহ! ব্যাক 
আর্মের সহিত একটী কয়েল শ্পি।ং 
সংযোগ করা থাকে ও উহার 
সহিত ব্যাক-ম্পিংএর সহিত ফর্কের 

ৃ দিকে সংলগ্ন থাকে। এম্পিংএয় কোন 
চিত্র--২*১ কেস্ বা কভার থাকে না। উহার! প্রত্যেক 

দিকে কোন কোন যানে একটি, কাহাতে বা দুইটি করিয়া! থাকে। 



যোড়শ শিক্ষা 
স্যাকৃল ও স্যাকৃল ফিটিংস্ (3,544) ৪ 

ধানে শ্রিংএর শ্রিং করিবার সময়, বন্ধ অংশ দোজা হইলে লব্ধায 

বন্ধিত হইবার চেষ্ট| করে, সেইজপ্প শ্িংএর এক বা উভয় সীমাংশে 

গ্তাবল-লিষ্ষের বন্দৌবপ্ত করা হয়। এই স্তাধৃল-লিঙক দুইটা পিন দ্বারা 

রক্ষিত হয়। যখন শ্িংলঙ্ছে বর্ধিত হয় তখন এ লিঙ্ক পিনের কেন্দ্রে 
ঘুরি! যাইয়। শ্পিংএর সঙ্ক,লান করায়। অতএব দেখা যায় যে ধান 

চলিলেই এই পিন সকলকে সর্বদাই কাঁধ্য করিতে হয় এবং কাধ্য 

করিলেই উহার! ক্ষধপ্রাপ্ধ হয়। অতএব অনেক সময় এ পিন ও 

উহার বুম বদল করার প্রয়োজন হয়। এই স্তাবল-পিনগুঁলি যাঞাতে 

অতি শীঘ্র ক্ষয় না হয়, তাহার জন্ত উঠাদেব লুর্রিকেট করিবার নিমিত্ত 

উহাদের মধ্যে ছিত্রু করিয়া! লুরিকেটার ফিট করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। 

এই শ্তাক্ল-লিঙ্কগুলির ছিদ্র বাদামি হইয়া গেলে উ্াদের বদল করার 

প্রয়োজন হয়। স্তাকুল ভালরপ কাঁধা না করিলে স্ররিং উত্তম হইলেও 

যান চলিবার সময় ধাক্কা দেয়। শ্রিংএর মেন-পাতটির ও শ্তাক্লের 

₹যোঁগ অংশও একটি করিয়া বুস দেওয়। য়, নতুবা এ অংশ য় ভইরা 

ম্পিংকে জথম করিতে পারে। এই বুস রিল বা! গান-মেটাল উভয়ের 

দ্বারাই প্রস্তুত হয়। 
৪৮ ৮৮৩০ 

স্তরে 

ই টি তল এ তল: কজাচ 
* 

12-সহত2 টি রাত নি বলি 

চিত্র ২০২ 



মার শিক্ষক ২৫৮৮ 

চিত্র ২০২-এ ডিফারেলসযাল হাউপিংএর টাইরড টিলা থাকায় পশ্চাতের 
চাকা-্বয়ের কিরূপ অবস্থ। হইয়াছে ৷ উহার পরীক্ষা! দেখান গেল । 

ফোর্ড ও (৯০, ৯১ মডেল) ওভারল্যাণ প্রভৃতি যানের সানী ছুইটি মাত্র 
শ্পিংদ্বার! এ্যাকসেলের উপয় সংরক্ষিত হয়। অপরাপর যানে সচা- 
রাঁচর চারটি শপিং দেখ! যায় কোন কোন যানে ছয়টি ব। আটটা 
পর্যন্ত প্রিংও থাকে । এই শ্প্রিং সক্ধল ভালরূপ কাধ্য করিলে যান, 
অতিশয় উচু নিচু রাস্তায় চলিলেও আরোহীদিগের ধাকা! লাগে না। 
উপরস্ত এই শ্রিং সকল যথাবধ কার্ধ্য করিলে ষ্টাব-এ্যাকসেলের সেন্টার 
পিন বেয়ারিং, টায়ার প্রভৃতির আয়,ও বৃদ্ধি হইতে দেখ! যায়। শ্রিং 
ঠিকমত কাঁধ্য ন! করিলে যানের বডি ও কলকজার অংশ সকল বটকা 
হেতু ঢিল! হইয়া ও থুলিয়! পড়িবার আশঙ্কা থাঁকে। যানের শ্রিংকে 
সর্বদ]! কাদ! ধুল! প্রভৃতি হইতে পুথক রাঁখ। ও লুব্রিকেট কর! বিশেষ 
প্রয়োজন । কাঁদা ধুল। প্রভৃতি হইতে পৃথক রাখিতে হইলে উঠাদের 
কাশিসের ব! চামড়ার আবরণ থাকা প্রয়োজন । 

পথ-চভ্র 

চাকা! (208 */116615) _যাঁনের প্রধান অজ পথ-চাক1। মানুষ 
গ্রভৃতি যেমন পা ব্যতিরেকে চলিতে পাঁরে না, সেইরূপ চাক ন! থাকিলে 
যাঁনও চলিতে পারে ন7া। অতএব এ চাকার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
গ্রয়োজন। চাক! যদি ঠিকরপে প্রস্তত বা লাগান না হয়, তাহা হইলে 
যানের অনেক প্রকার দোষ উপস্থিত হয়। চাঁকায় টাল থাকিলে যান 
একদিকে টানে, টায়ার নষ্ট করে, পাকি ভাঙ্গিয়৷ যাইয। পড়িয়া! যাইতে 
পারে, মোড় কাটান যাঁয় না, যান চলিনার সময় ক্লাপিতে থাকে, শ্প্রি 
ভাঙ্গিতে থাকে, চাকা ভাঙ্গিয়া যাঁনটি পড়িয়া! যাইতে পারে, সেই কারণে এ 
সকল বিষয় এই স্থানে বলার প্রয়োজন । প্রথমে দেখিতে হইবে যে 
সম্মুগের এ্যাক্সেল পশ্চাতের এ্্যাক্সেলে সহিত সমান্তর (78151151) 
কিনা। সন্ুখের চাক] ছুইটি ঠিক সোজা করিয়া ধরিলে পশ্চাতের 
চাকার কেন্দ্র (05:06) হইতে সম্মুখের চাকার কেন্দ্রের মাপ ছুই ধারেই 
ঠিক সমান হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, সম্ম খের এ্যাক্সেলের 



২৫৯ তোর শিক্ষক 

ছাঁব, ছুইটির পার্থক্য আছে অর্থাৎ কোন দিকে কম বেশী হেলিয়! 
আছে কিনা। যদি অধিক পার্থকা না থাকে, গ্রিয়ারিং ঘুরাইবার সময় 
উহ্থীতে অধিক জোর পড়িষে। পশ্চাতের চাকা দুইটির, গ্যােলে 
বাক ন। থাকিলে, দোষ হইবার সম্ভাবনা! অল্প | সাথের চাকা ছুইটায 
শায়িত ব্যাস সমান্তরাল হওয়া! উচিৎ, কিন্ত উহাদের দণ্ডায়মান ব্যাস 
(৬6:0621 012076667) ধরিলে মাটির দিকের মাপ, উপর দিকের-মাপ 

77 ১ হইতে ১|* ইঞ্চি কম, অর্থাৎ চাকার উপর দ্বিক একট, 
বাহির দিফে হেলিয়া 

নে থাকা প্রয়োজন। কাঠের 
পাকিযুক্ত চাঁকা জমির 

ূ পৃ ৮ বা অবস্থ য় 

র 77 রাখাই উচিৎ। তারের 

-]. | ৪ রী চাকার উপর দিক কিছু 

-স২ বাহিরে হেলিয়! থাকিপে 

| িয়ারিংকে কাটাইবার 
সুবিধা! হয়। অনেক 

| সময় দেখা! যায় যান 

7 মোড় লইবার লময় 

71 চিতর-২০৩ সম্মখের চাকা ফুট 
4৯ গ্র্যাক্সেল পিন । 3 সমাস্ত; পাতের সহিত বা কোন 

অসমতল ভূমির উপর পড়িলে উহার শ্পিগিল বীকিয়া গি 

উহার “ফোলা” অর্থাৎ লাইন নষ্ট করে, সেই কারণে টায়ারও অধ 

্ষয়প্রাপ্ত হয় । অনেক সময় হাঁব-ম্পিত্রিল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াও তরী দোষ হা 

এই কল হইলে উহার প্রতি চালকের বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব 

চাঁকাকে এইরূপ অবস্থায় থাকিতে দিলে অনেক সময় শ্পিগিলটি ভাঙগি 

গিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। 

২০৩নং চিত্রে দেখান হইতেছে ঢাকার খ্যাক্সেল-পিন ঠিক খা 

আঁছে এবং চাকার সহিত সমান্তরাল রহিয়াছে। অনেক যানের চাক! এই 

ভাবে সেট কর। থাকে । বিশেষতঃ কাষ্ঠের পাকিযুক্ত ঢাকা হইলে । 
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২০৪ চিজে দেখান 

যাইতেছে যে চাকা 
বেশ হেলিয়। রহিয়াছে । 

এইযূপ ভাবে হেলিয়া 

থাকাকে কারখানার 

ভাষায় “ফেলা” বলে 

এত অধিক ফেলা 

হুওয়! উচিত নহ্ে। ভার ভার ভর ভারেতর 42 গার 

চিএ-_-২৪ 

/ 
২০৫ চিত্রে চাকার “ফেলা” 

দেখান হইয়!ছে, কিন্ত কিংপিন' 
ঠিক নাই। 

চাঁক! সচরাচর তিন প্রকারের 
হর । ৯। তারের চাকা, ২। 

কান্টেব চাক।, ৩। ডিস্ক চাঁকা 
কেহ কেহ বলেন তারের চাকার 
টায়ার টিউব অধিক দিবন স্থায়ী " সপ 
হয়, কিন্ত উহ্হাব কোন প্ররুত 
সিদ্ধান্ত পাওয়। যায় না। তারের চিওউ--২০৫ 
চাঁকাব পাকি মচ.কাইয়া ভাজিয়! যাইবার সভাঁৰনা অল্প । আরও এক 
প্রকারের চাকা দুষ্ট হয়, উহার পাঁকি সকল ঠিক কাঠের পাকির গায় 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার কাপ! লোহার চাদরের ছার! প্রস্তত। ষ্ট্যাগাড" 
মিনার্ডা প্রভৃতি বানে উহা! ব্যবহার হয়। এ গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল 
বলিয়া! মনে হয়। উহার! ওভনে একটু ভাঁরী। চাকার টারার খারাপ 
হইলে বা পাংচার হইয়া গেলে যাহাতে যানের চলিতে বিল ন! হয়, সেই জন্ত 
প্রত্যেক যানের সহিত একটা করির়। অধিক চাঁকা রাখা হয়। সেই চাকা 
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কোন কোন যানে পাংচার্ড চাকার সহিত লাগাইয়। দেওয়া! হয়, এবং 
কোন কোন ধানে পাংচার চাকাটি বাহির করিয়া! লইয়। অধিক চাঁকাটি 
সেই স্থানে লাগাইয়।৷ দেওয়। হয়, যে চাক। পাংচার চাকার উপর লাগে 
তাহকে ষ্রেপী (850725) হইল ব.ল। উহাতে ছুইটী ফিক্সড (1) 
ক্লাম্প ও ছইটি মুভেবল (০5201) ক্লাম্প আছে । উহ্বা্দের দ্বার) 
চীকার রিমের সহিত এঁ ষ্টেপনী লাগাইয়া দেওয়া হয় । যে চাকা বাহির 
করিয়া অন্ত চাকা দেওয়। হয় তাহাকে পেয়ার (8097) হুইল বলে। 
&ঁ প্পেয়ার হুঈল পেটেন্ট ক্যাপ ঘারা হাবের সহিত আটকাইয়া দেওয়া 
হয়। কোন কোন পেয়ার (হুইল) চাকার ৫টি নাট খুলিয়। লাগাইতে 
হয়। এই স্পেয়ার হুইলগুলি খোল! লগা এ্ুবিধানয় বটে, কিন্তু একট 

অসাবধানতার সহিত কাধ্য করিলেই 
অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যাঁর এবং 
বিশেষ কষ্ট দিতে থাকে। ঠ্রেপ্বী-হুইলে 
পাকি নাই। দশ্পেয়াক্স হইলে উহাতে 
বাহিরের হাব, সংযুক্ত থাকে । কোন 
কোন স্পেয়ার হুইল হাব, ব্যতিরেকেও 
দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল 

আমেরিকান ও জান্মান যানে দেখিতে 
পাওয়া যায়, শ্পেয়ার ছুইলের বদলে 
পেটেন্ট-রিম ব্যবহৃত হয়। সেই রিমের 
উপর টায়ার ও টিউব চড়ান থাকে। 

বনি যখন পাঁংচার হয় তখন সেই রিম; বোণ্ট 

খুলিয়। ম্পেয়ার টায়ারসহ স্পেয়।র রিমটি লাগাইয়া দিতে হয়। ্টেপনী- 
ক্ষিক্সড. যানের পশ্চাতের চাকা, পূর্বেই বল! হইয়াছে যে স্কোয়ার কিনব 
টাঁবিতে ফিট কর1 থাকে | উহাকে খুলিবার সময় বড়ই বেগ পাইতে 
হয়। উহা কিছুতেই বাহির হইতে চাহে ন।। সেই জঙ্ক ২৯৬ চিত্রে 

উষ্থার উপায় দেখান হইয়াছে। পেয়ার হুইলধুক্ত যানের দ্রাম বাহির 
করিবার দময় চিত্রাঙ্কিত উপার অবলম্বন করিলে সংঙ্গে উহ। খুলিয়া যায়। 
খ্যাক্সেলের থেড (6১:80) হাতুড়ি ইত্যাদির ঘা লাগিয়! খারাপ হয়। 
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হেক়ারিহ (85251102) ১ যদি কোন একটি ভ্ুব্য আর একটির মধো 
ঘুরে বা নড়ে, এবং যাহার দ্বারা চালিত বস্তুটি ধৃত হয় তাঁহাকে বেয়ারিং 
(98100) বলে। নিয়লিখিত বিভিন্ন গ্রকারে বেয়ারিংগুলি সচরাচর 
ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়-_- 

১। ব্রাস বেয়ারিং, গঠন-মেটাল বেয়ারিং, হোগ়্াইট-মেটাল বেয়ারিং 
ওবুপ। ২। ই্রিলবেয়ারিং ওবুস। ৩। রোলার বেয়ারিং। ৪ বল 
বে়্ারিং। ৫। থাষ্ট বেয়ারিং। ৬। কোণ.-বেয়ারিং। 

এই বেয়ারিংএর মাঁপ (অর্থাৎ বেয়ারিং সাফেস) জান্ণালের গতি ও 
চাপের অনুপাতে নির্ভর করে। কোঁন কোন ব্রাস-বেয়ারিংএর মধ্যে 
হোয়াইট মেটাল ধরাইগা ঘর্ষণ ক্ষয় কম করা হয়, সেইজন্য হোয়াইট 
মেটালকে “গ্যান্টিফিক্সান” মেটাল বলে। কোন কোন বেয়াবিং টেম্পার 
দেওয়া ইীলের দ্বারা প্রস্তত । রোলার বেয়ারিংএর ব্যবস্থার প্রায় 
আমেরিকান যানের চাকায় ও অপরাপর স্থানে দেখা যায়। ইহারা 
কার্যে মন্দ নহে। “হফম্যান” 3 ৪. ?. ঢ' বল-বেয়ারিংই অধুন! সর্বত্র 
প্রান সর্ধবকার্ধ্যে প্রচলিত এবং ইহার ঘর্ষণ সর্বাপেক্ষ। অল্প বলিয়৷ বেয়ারিং'এ 
অধিক ক্ষমত1 নষ্ট হয় না। ইহ! সুইডিস হীল দ্বাব। নিশ্মিত। এই 
বল-বেয়ারিং ঠিকরূপে ব্যবহার করিতে ন। জানিলে উদাকে বাচান কঠিন। 
তৈল দিবার দোঁষে যানের বল-বেয়ারিং প্রায়ই ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়। এ 
সকল বযেয়ারিং টিলা হইলে উহাদের জানণল গজিতে থাকে। 
একটু জোর পড়িলেই দুই একটি বল ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একটা 
কি ছুইটী বল ভাঁজিলে বাকিগুলিও ভাজিতে অধিক সময় লাগে 
না। তবেষদি একটি বা দুইটি বল ভািয়! যায়, কেহ কেহ উহাদের 
স্থানে ছই একটী নুতন বঙ্গ দিয়া পুরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে 
বেয়ারিং কাঁপ ও কোণের সর্বনাশ হয় এবং বলও ভাঙ্গিয়! যাঁয়। কারণ 
যে বল কিছু দিবস ব্যবহার হইয়াছে, সেই বল নৃততন বল অপেক্ষা নিশ্চয় 
ক্ষয়প্রাণ হইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে । উহাদের মধ্যে একটি নুতন বল 
দিলে বলটি অপেক্ষাকুত বড় হওয়ায় যখন উ51 বেয়ারিংএর নিমদিকে 
যায়, তখন সকল চাপ উহার উপর পড়ে ও উহ! ভ'ঙ্গিয় যায় এবং 'কাপ 
ও কোণে দাগ করে। অতএব একটি বল ভাঙ্গিলেই কাঁপ ও কোণ 
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বাচাইিতে হইলে একেবারে সকল বলগুলিই বদল করা উচিৎ । বল- 
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চিত্র--২০৭ 

বেয়ারিং সর্বদা ধুয়া বেশ ভাল করিয় লুব্রিকেটিং তৈল দিল উচাঁর 

ক্ষয় কখনই হয় না। ভাল ভাল বল-বেয়ারং বহুকাল (কান কষ্ট 

ন| দিয়াই কাধ্য দেয়। থাষ্টিবেয়ারিং কোন ঘুর্ণায়মশ অংশের 

পার্থের চাঁপ বক্ষা কবিবাব জন্য বাবহৃত হয়। ইহার ৩টি ইউনিট যথা 

ছইথানি থর কলার ও একখানি বলসহ বল কেজ। এই থ্যা্র-কলার 

ঢুইটা ্টীল দ্বার! প্রস্থত হুয়, পরে উহ্থাদের পাইন দিয়! অবশোষ এমারিখ 

ছার! গ্রাইগড করিয়! শোধন করিয়া লইতে হয়, নতুব। বল-কেজের বল 

ভাঙ্গিবার বিশেষ স»ভ্ভাবনা। আগ্কাল প্রায়ই সকল আমরপিকান 

যানের সন্দুখের চাঁকায় বল-বেয়ারিং ব্যবহৃত ন। হয়| টিম্কিন্স-রোলার- 
কোঁণ বেয়ারিং ব্যবহৃত হয়। ইহার সুবিধা এই, রোলারগুলি 
উহার সহি স্তাটা থাকায় ইচ্ছামত চাকার মুহুরী টাইট দিয়! ইহাকে 

এাঁডজাষ্ট কর। যাইতে পারে, ইহা কাপ ও কোণ বেয়ারিং এর কাঁধ্য 
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করে। কাপ, ও কোণের অন্থবিধা এই যে চাকা একব।র থুগিংল বল গুলি 
পড়িয়া যায় এবং উহাদের পুনরায় গ্রীজ লাগাইয়া ঠিক স্থানে রাখিয়া চাকা 
টিম্কিন্স রোলার-বেয়ারিং. পরাইতে হয, কিন্ত 

সঃ টিম্কিন্স বেয়ারিং হইতে 
রোলারগুলি পৃথক হইয়া 

৯ যায় না, এবং সহজে 

1 উহাকে ফিট কর। যায়। 
আহি [রর রোলার বেযারিং কোন 

কোন যানের কাড'ন 
সাফটের ছুই সীমার এবং 

ব্যাক গ্য।ঝ্রেলের ঢুইদদিকে 

ফিট করা হয়, ইহার রোলার সকল কোণ না হ্ইয়! সমপরিমাঁপের 
(98191161) হয়। রোলার বেয়।রিংএর ঘর্ণণ, বল বেয়ারিং অপেক্ষা 
অধিক। আত্কাল আমেরিক।ন যানের গিয়ার-বক্পেও রোলার বেয়ারিং 
ব্যবহৃত হইতেছে । 

ভিয়ারিং গিয়ার (৫০০7208 ৪০৪:) 
নৌকার যেরূপ হাল, ঘোড়ার যেরূপ লাগাম, মোটর যাঁনের সেইরূপ 

রিয়ারিং গিয়ার । ইহার দ্বারা যানকে যে দিকে ইচ্ছা! চালান যায়। 
উ্ীয়ারিং যত সরল হয়, যানগুলি চলিবার সময় চালকের তত অধিক 

আয়ত্তে থাকে । গ্নিয়ারিং যত অধিক হেলান থাকে এবং বলবেয়ারিংএর 
উপর কার্ধা করে, চাক?কে কাটাইবার ততই সুবিধা হয় । 

িয়ারিং হুইল ঘুবাইলে ্য়ারিং কলম ঘুরে, এবং এঁ কলমের শেষ 
ভাঁগে একটি ওয়র্স-পিনিয়ান চাবির দ্বার! সংযুক্ত করা হয়। এ ওয়ার্মের 
সহিত হয় একটি কোয়াদ্রা্ট পিনিয়ান (অর্থাং একটি পিনিম্নানের 
চতুর্ধাংশের এক অংশ) না হয় একটি ওয়ার্-ছুইল সংযুক্ত থাকে । সেই 
কোর়াড্রান্ট ব| ওয়ার্ম পিনিয়ানের ম্পিঞ্িলের সহিত একটি লিভার 
থাকে, এ লিভাষের নাম ট্ায়ারিং আর্ম। এ গ্ীয়ারিং-আর্মের শেষ ভাগ 
হইতে একটী রড, ডাইনদিকের এ্যাক্সেল আর্মের সহিত সংযুক্ত হুয়। 
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এঁ রডকে রেডিঘ্াস্ রডের দ্রযাগ-আর্ম বলে। যখন ট্রীয়ারিং-হুইলকে 
ঘুরান হয়, তখন ওয়ার্মটি গতি প্রাপ্ত হইয়া কোয়াদ্রা্ট ছুইল বা ওয়াম 
হুইলকে ঘুরাইতে থাকে । তাহাতে ট্রায়ারিং রেডিয়াস আমে” গতি হয়। 

স্টিয়ারিং কলম! 

চিত্র--২০৯ 

১। ট্ীয়ারিং কলম ।  ২। ছ্রিয়ারিং। ৩ ট্রীরারিং বকা। 

সম্মূথের চাকাঘর ই্রাব-এ্যাক্সেলে ফিট, থাকে । এ ট্রাব-খ্যাঝেল 
সেটার বোল্ট বাকিং পিন দ্বার। ৭” বিম এযাক্সেলর সহিত সংযুক্ত থাকে । 
ই্াব-এ্যাক্সে*ন্বয়ের মহিত ছুইট রেডিয়[ল আম ফিট কর। থাকে এবং এ 
দুইটি রেডিযাদ আম" একটি টাইরড ব। প্রখর দ্বারা সংযোজিত থাকায় 
একটি রেডিয়।ম রডকে সরাইতে পারিলে ছুইটি চাকাই ডাইন ও বামে 
ঘুরিতে পারে। যে দিকে ট্াযারিং আর্ম থাকে, সেই দিকের ই্রাব এ্যাকি- 
নেলের আর্মের দহিত আরে! একটী আর্ম সংযুক্ত থাকে, সেই আর ও 
ট্িরারিং বক্সের রেডিয়াদ আম” একটা দণ্ডের দ্বার! সংযোজিত হয, এই 
সংযোগ্ক অংশকে ভ্রযাগ-আম (৫5৫-থা। ) বলে। এই ভ্্যাগ 
আমের ছুই দিকে বল.ও সকেট জয়েন্ট থাকে, সেই ক্ন্ত পীপ্লারিং আমের 
গতির সহিত, ড্রাগ-আমেষ্টাব এাক্সেল আমের গতির সামঞ্জন্ত রাখিতে 



'ক্মোটর শিক্ষক ২৬৬ 

সক্ষম তয়। এই বল জয়েপ্টকে সর্ধদ। ধুল! ব1 মাটী হইতে রক্ষা করা, 
এবং উত্তম রূপে লুব্রিকেট করা প্রয়োজন। অসতর্কতা! হেতু এই 
দ্র্যাগ আমের জয়েণ্ট খুলিয়। গেলে বিপদ ঘটাবার সম্ভাবন!। 

ভিয়ারিং-গিয়ারবক্স। 
১। ওর়ার্ম পিনিয়ান। 
২। ওয়ার্ম। 
৩। গ্রিয়ারিং কলম সাফট। 
৪ | ষ্টীয়ারিং বক্স কাহীং। 

৫। ওয়ার্ম পিনিয়ান ম্পিশ্ডিল। 
৬। স্টীয়ারিং আর্ম। 

(১১০ চিত্রে গ্রীয়ারিং বকের 
মধ্যে যে একটা কোয়াড্রা্ট 
আচ্ছেঃ সেইটী ও উহার সহিত 
ওয়ার্ম পিনিয্বানের সংযোগ ব্যবস্থা 

চিত্র--২১০ দেখান হইল। 

কোন কোন যানের গ্রিরারিংএর সহিত ইগ.নিসান ও গ্যাস লিভার 
ফিট করা থাকে। লিভার ঢুইটা কখন ব] ষ্িয়ারিং কলমের ফশপা 
সাফ.টের মধ্য দিয়] যায়, কখন কথন (কেবল বাউডেন ওয়্যার ০৬/৫62 
%/17৩) বা ফ্লেক্েরল নাফ.ট গ্টিয়ারিং কলমের সহিত কেবল মাত্র ব্লাম্প 
সংযোগ করা হর । সচরাচর দেখা যায়যে ই্রিয়ারিং সাফটের উপর 
একটা কবিয়া কেসিং দেওয়া হয়। বিলাতী যান সকলের কেসিং পিস্তলের 
দ্বার] নিশ্মিত হয়। €কসিংটা গ্রিরারিং ঘুবাইবার সময় ঘুরে না। কোন 
কোন যানে ট্রীয়ারিং-কলম কম বেশী অর্থাং সুবিধামত হেলায়! কাধ্য 
ওয়া যাইতে পারে । 

£ল্রিয়ারিং-গিক়ার'-ব্যবহার-যত্ তরাগ ও তাহার 
প্রাভিকার- পূর্বেই বলা হইয়াছে যদি ট্রিারিং ঠিক না-থাকে তবে 
যানও আয়তে থাকে না, অতএব যে কোন সময় বিপদ হইবার 
নন্াবনা। ইহাকে অতি যত্বের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে । যান 



৯৬৭ মোটর শিক্ষক 

দ্রুত চলিবার কালে হঠাৎ প্রিয়ার্রিং ঘুরান উচিত নহে, উহার ফলে ওয়ার্ম 
পিনিয়ানের দাত ভাঙ্গিতে পারে, কিন্বা। ছিয়ারিং-সাফট. মোঁচড়াইয়া 
যাইতে পারে। ( চাঁক। হইতে টায়ার খুলিয়। বাহির হইয়া যাঁইবারও 
বিশেষ সম্ভাবনা )। যান গিড়াইয়া থাঁকা অবস্থায় ঠিয়ারিং ঘুরান কোন 
মতে উচিত নহে, কারণ যখন দীড়াইয়া থাঁকে তখন যানের সমত্ত ভার 
চাকার উপর পড়ে, এবং ট্টায়ারিং বল পূর্বক ঘুরাইলে সমঘ্ড জোর 
ওয়ার্ম এবং ওয়ার্ম পিনিয়ানের উপর পড়ে । এইরূপ অধিকবার করিলে 
এ দুইটি অংশ শীগ্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং ঠীয়ারিং টিল। হইয়া! যায়, অর্থাৎ 
টিয়ারিংএ প্লে হয়, অধিকন্ধ একস্থানে দীড়াইয়া চাকা ঘুরিলে টায়ারও 
শীঘ্র নষ্ট হইয়! যায়। অধিকাংশ ড্রাইভার এই বিষয় একবারও ভাষে 
না। ব্যবহার করিতে করিতে সময়ে যদি ত অংশ ক্ষরপ্রাণ্থ হয়, উহ্নাকে 
তত্ক্ষণা বদল না করিয়া ভাল মিস্ত্রি দিয়! এ ওয়ার্মটি খুলিয়া, উবার 
মধ্যভাগ কাটিয়া ঈষং ফাইল করিয়া দিলে আরও কিছুকীলের মত ক্ষা্য 
চলে। আর এক প্রকারের গ্লিয়ারিং-বন্স "হছাপ-মোব।ইল” প্রভৃতি যানে 
দেখ। যায়, তাহাতে একটা চৌক] বাক্সের মধ্যে একটি স্কোয়ার থে স্তু'র 
উপর ছুইটি মুহরীর অর্ধ কর! আছে। উহার একটির প্যাচ ভাইন 
রোকে ও অপর অর্দটির বাম রোকে কাটা। স্্ুটা ঘুরাইলে এক দিকের 
ট,করাটি উপর দিকে ওঠে ও অপরটি নীচে নামে, ইহা চইতেও কাধ্য 
লওয়।! যাইতে পারে। উহ্থীকে ঠিক করিতে হুইলে উহ্বার পাইন নষ্ট 
করিতে হইবে, এবং উহ্থাকে ঠিকরপে পোভাইয়া পুনরায় পাইন দিতে 
হইবে । পটাস দ্বার! টেম্পার দিলেই চলিবে। 

চিত্র_২১১ বিভিন্ন গ্রণালীতে ষ্টাব-এাঁক্সেলের সহিত চাকা ফিটও 
ক্রশরড ও ড্রাগ আর্মের সংযোগ এবং কিংপিনদ্বয় দেন ফ্রণট-এ্যাব্মেলের 
সংযোগও দেখান হইয়াছে । 

ভিক্লারিং গিক্লার সমষ্টি সং০ষাজন :_ 
পর পৃষ্ঠায় ২১১ চিত্রে কতিপয় নক্মার এ্যাক্সেল, টাইরড, পথ-চক্রের 

মংজেোষনে বল্-বেয়ারিং ও টিমকিন বেয়াপিং লাহাষ্য ও ষ্িয়ারিং গিয়া 
ংযোগ দেখান হইয়াছে । ড্র্যাগআম্মের দ্বারা গিয়ারিং-আর্স ও 

টাইরডের সংযোগও কিরুপে হয় তাহাও দেখান হইয়াছে। 



চিত্র--২১১ 



সপ্তদশ শিক্ষা । 

ক্রেক উহার ব্যবহার । 

গতিশীল যানকে যে কোন কারণবশতঃ থামাইতে হইলে, চাকার 
গতিরেধ করিতে হয়, সেই কারণে চাকার হাব সের নিকট ব্রেক ড্রাম ফিট 
কর! ভয় এবং এ ভ্রামকে ব্রেক পনর দ্বার! চাপিয়া গতির়োধ করা 
ছয়। আধুনক যানে সকল চাকাতেই একসঙ্গে প্রয়োজনবোধে ব্রেক 
গ্রয়োগ করা হয়। ইহাতে যানের গতি যত মন্থর দম্তব, রোধ করা যায়। 
যানের গতিরোধ কার্যে যত অল্প ব্রেক ব্যবহার করা হয় তাহা লক্ষ্য রাখা 

প্রয়োজন । ইহাতে কলকঞ্জা, টায়ার ও টিউব এভৃতির ক্ষতি করা হয়। 
হঠাৎ ব্রেক প্রয়োগে ক্রযান্কসাফট, গিয়ার পিনিয়ান, ইউনিভারন্তাল 

ব্রেক লিঙ্গ (যান্ত্রিক) চিত্র--২১২ 

জয়েন্ট, টেল ও ক্রাউন-পিনিয়ান, এ্যাক্েল ও উচ্ার চাবি 
নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । বিবেচনার সহিত ক্লাচকে ক্রি করিয়া 
ও গ্যাস কমাইয়া ধীরে ধীরে ব্রেক দিতে হয়। যানের গতিবেগ 

যদি ঘণ্টায় ১* মাইল হয়, তবে ব্রেক এমন ভাবে প্রয়োগ করিবে 

যাহাতে চাঁকা সকল অন্ততঃ ১০ ফুট গড়াইতে পারে। ২০ মাইল 

পতিষেগ হইলে, ৪ ফুট, ৪* মাইল গতিবেগ হইলে, ১৬* ফুট ইত্যাদি । 
এই হিসাবে ব্রেক ব্যবহারে, ব্রেকের অংশ সহস| নষ্ট হয়না। নিয়ে 

নক কয়েক প্রকারের ব্রেকের বিবরণ ও চি দেওয়া হইয়াছে। 



-মাটর শিক্ষক ২৭০- 

সার্ত্ডো আ্েকিং ৪£--একগ্রকার বেক অপারেটিং গিয়ায় আছে, 
উহ্ছাতে শোষণ পদ্ধতিতে যে ভাাকুয়াম হট হয় তাহ। ব্রেকের কাজে 
লাগাম হয়। উক্ত সার্ভো ব্রেকিং কণ্টেলে, যান যতই ছুটিতে থাকে 
ব্রেকের চাপ ক্রি নিদ্ধে নিজে ততই বাড়িতে থাকে। 

টু ৪ 

সাচর্ভা-€বত্রকিং (কল্তিত নক্সা 9 
১। এটম্সফেরিক ভাল্ভ। ২। সাঁান্ ভাল্ভ । ৩। ইগ্তাক্সান্ 

পাইপের সংযোগ স্থল। ৪1 ভ্রিং। ৫ পিষ্টন। ৩৬। অয়েল"ট্যাপ্ষ 
৭। ব্রেক। ৮। ফালক্র্যাম । ৮ | লুজ-কনেক্সন। 

উক্ত পদ্ধতিতে যখন ব্রেক-প্যাডেলকে নামাইয়া দেওয়া হয়, তখন 
উহ ব্রেক-রডকে টান দেয় এবং শোষণ পদ্ধতিতেও একটি পিষ্টন-বিশিষ্ট 
সিলিগাঁর সংযুক্ত ভ্যাল্ভ থাকে, তাহ! খুলিয়! দেয়। উক্ত সিলিগারের 
সহিত ব্রেক-রডের সংযোগ আছে, এবং প্যাডেলে একটু মাত্র চাঁগ 
দিলেই পিষ্টনের ভ্যাকুয়ান খুব বেগে উক্ত প্যাডেলের চাপের সহিত 
যোগ দেয়। তাহাতে চালককে প্যাডেলের উপর জোর দিতে হয় না। 

ব্রেক-স্থ'র সহিত মুবিধান্যায়ী ব্যবস্থা! করিয়। অন্ত এক প্রকার, 
সার্ভো-এফেই দিতে পায় যাঁয়। ইহাতে একটি "ন্* ব্রেক-প্যাডেলের 
উপর কাধ্য করে, ও ঘূর্ণায়মান ড্রাম দ্বিতীয় “ম'এ কার্ধয করে।' 
ডূদামের গতি বৃদ্ধির সহিত ব্েকের ক্রিযাও বৃদ্ধি পায়। 



২৭১ মটর শ্পিক্ষক্ষ 

০বগ্ডিকঝ্স ০সল্ফ র্যাপিং ০জ্রক 
যে সমস্ত (15017571051 ) ব্রেকের শ্যতি হইয়াছে তক্মধো ২১৪ 

চিত্রে একটি সর্বজন প্রিয় পদ্ধতি দেখান হইয়াছে । 

১। হাইউলিক ব্রেক- 
হইল সিলিগার | ২। 
ক্যামন্বার! চালিত ব্রেক 

হু" এই প্রণালীতে হাত 
ও পা, উভয় চালিত রেক 

হু'কে চলনোপযোগী করি 
য়াছে। রেক-ড়ামট 

পসারিত কর! অবস্থায় 
চিত । 

বেঙিকা। সিঠেম সর্ধ্বা- 

পেক্ষ। জনপ্রিয় । ইহতে 
উন্নত প্রণালীর দুইটি 
ব্রেক 'নু' বাবহার হয়, 

ব্রেক-ড্যাম খুলা অবস্থায় চিত্র-_-২১৪ এবং উক্ত নু ছুইটিকে এই- 
রূপ ভাবে রাখ! হুয় যে, ব্রেক প্যাডেলকে নীচু করিয়! খন একটি "দু 
কার্ধ্য আরম্ভ করে তখন দ্বিতীয় মু” আপনা। হইতেই কার্ধ্য করে, অর্থাং 
যখন একটি *ম্ ড্রামের আয়ত্বে আসে, তখন ডুাঁম উহ্াকে ঘুয়াইতে 
চেষ্টা করে এবং ইহার দ্বিতীয় 'স্টি আপন। হইতেই কাধ্য করে। ছুইটি 
“মুর যুগপৎ কাঁধ্য দ্বার! ব্রেক আপন। হইতেই কার্যকরি হয়। 

গালিং মেকানিক্যাল পদ্ধতি £_এই পদ্ধতিতে চ্যাপট। 
কাম প্রথায় “স্ু'এর প্রপাবণের উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে । ইনাঁতে 
একজোড়া রোলারের উপরস্থ কোণ, .বেয়ারিংএর মধ্য দিয়া “ন্ু'এর সীমায় 
উপরস্থ প্লাজার বেয়ারিংকে বাহিরে ঠেলিয়। দেয়। ক্রিপারত যন্ত্রে ঘর্ষণ ও 
হৃতগতি বর্জন এই পদ্ধতির মূল বিষয়। ক্ষয়প্রা্ড “ম্' কে কাধ্যকরী 
করিতে হইলে উঠ! একটি বার ট্টাডকে ঘুরাইর। করিতে হয় । 

লকৃ-০হভ হাইড্রলিক পদ্ধতি 
যানের গতি রোধক (9:৮০) ব্যাপারে লক্-হেড হাইড,গিক-ব্রে ক 



এপার শিক্ষক ইপই 

পদ্ধতির বছুল প্রচ্গন হইয়াছে । ইহাতে গ্যাডেল-লিডার এবং মূল 
রোধকের ( 822)65 00710৩2 ) মধ্যস্থ রড বা কেবল এর প্রয়োদ্ধন হয় ন| 
অঞ্ধচচ উহাদের কাধ্যাবলীর সকল সুবিধ।ই এই প্রণালীতে পাওয়। বায়। 
মষ্টি।য-সিলিগুারস্থ একটি তরল পদার্থকে চাঁপ দেওয়। হুয়। এঁমাষ্টার 
শিঁলিগার, ব্রেক-দিলিগারন্থ পিষ্টনগুলিফে চাপ প্রেরণ করিয়। কাধা- 
রত করে। মাগ্টার সিলিগার ও ব্রেক-সিলিগার উভয়কে টিউব ঘার। 
যুক্ত কর হয়। 

এই প্রগালীর ৃবিধা--(১) গতিরোধ ব্যাপারে, গতির কোনরূপ 
হানি হয় না, (২) জয়েন্টগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। (৩) ব্রেক-গিয়ারের 
দম্নগ্র ব্যবস্থাটি সাধারণতঃ সহজ ও স্পষ্ট হইয়। থাকে । 

এই প্রণালার অন্থবিধা-সি।লগ্ডারের বাকেট, ওয়াসার প্রভৃতি 
রবার দ্বারা নিশ্খিত হওয়ায় নষ্ট হুইয়। যার এবং উহাদের পুনঃপরি- 
বর্তীনেগ প্রয়োজন হয়। উহাদের মূল্যও অধিক। 

হাইড,লক পদ্ধতিতে ব্রেক নিয়ন্ত্রণ খুব সহজ বলিয়। সম্মুখের চাকা 
রোধ ক্রিয়া সহজ হইয়াছে । কেবল একা অংশই ত্রেক্ডামে যায়, 
এবং উহ ফ্লেক্সেবল |লঙ্ক রড ও লিভার ব্যবহারের সময় কেবল চাকার 
উচ্চ নীচ গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলবে না, পরস্ত যখন চাকাগুলি 
এক পার্থে অপসারিত &ঞ্ তখন উহাদের ঘুর্ণায়মান (5%$511706 ) 
গতিরও প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । “কেবল মাধ্যমে তরল বস্ত চালন! 
,(00515197 ) সমস্থ্া সমাধানের ইহ একটি সহজ উপায়। (চিত্র ২১৫) 

২১৫ চিত্রটিতে হাইডালক সিষ্টেম বিশদ্ ভাবে বণিত হইয়াছে। 
উহাতে দেখ। যাইবে যে, ব্রেক-প্যাডেল একটা পিষ্টনের সহিত সংযুক্ত। 
এ পিষ্টন, মাষ্টার সিলিগারের ভিতর কাধ্য করে। প্যাডেলে চাপ প্রয়োগ 
হেতু পিষ্টন সিলিওারের ভিত্তর যায়ং এবং এইরূপে সমগ্র যন্ত্র-মধ্যহ্থ তরল্স 
পদার্থের উপর চাঁপ প্রস্তুত হয়। ক্ষুদ্রতর সিলিগারগুলিতেও ব্রেক 
এর হ্বতন্র গ্রান্তগুলির মধ্যস্থিত পিষ্টনে চাঁপ পরিবেশিত (0200209- 

395080৩৫) হয়॥ এবং যখন পিষ্টনগুলিকে বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়। হয়, 
ভখন ব্রেক-ডামে “ম প্রযুক্ত হয়। মাষ্টার গিলিগায় ও চাকার নিকটস্থ 
একটি অংশের মধ্যে ধাতু নিশ্মিত নল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং তাক্সপয় 



মোটর শিক্ষক 

হইতে চাকার গতি প্রদানের জন্ত একটী বিশেষ গ্রকারের তরল পদার্থ- 
বাহী (7০5০) নল ব্যবহৃত হয়। 
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ইহা লক্ষ্য প্লকরিতে হইবে যে হাইড্রলিক ব্রেক নিয়ন্ত্রণ গ্রণ!লীতে 
প্রয়োগের জন্ক বিশেষ ভাবে প্রস্তত তরল পদার্থের ব্যবস্থা আছে, কেবল 

৭ মৌ--১৮ 

তাহাই ব্যবহার করিবে, নতুবা তরল পদার্থবাহী নলের সংযোগগুলির (708৩ 
0307706000709 ) ও পিষ্টন গঠনের উপাদানের বিকার (4610110158017) 



মোটর শিক্ষক ২৭৪ 

হেতু বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ২১৬ চিত্রে মাষ্টার-সিলিগাঁরের 
উপয়ে একটি রিজার্ভ ফ্ুইড ট্যা্ক আছে। এই ট্যাঞ্ষের সমতা! 
(15561) সর্ববদ] উত্তমরূপে রক্ষিত হয়, কারণ সমগ্র যন্ত্রটি হইতে 
বামুর অনুপস্থিতি একান্ত আবগক। যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আত্রভাব 
(31078) 11108 ) পৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহার কারণ বায়ুব 
প্রবেশ (1087653 01917 )। তখন ক্রমিক অনুযায়ী প্রত্যেক হুইল 
গিলিপ্তারটাতে তরল পদার্থ দিতে হইবে, যতক্ষণ না সমন্ত বাধু নির্গত 
£য়| এক্সেন্টিক গ্যাডজাষ্টাবের লাহায্যে কষয়প্রাপ্ত ব্রেক-লাইনারকেও 
কার্ধাকরী করা হয়। প্রতি গ্ল,এর নিকট একটী করিরা এযাডজাষ্টার 
থাকে। এ এ্যাডজাষ্টার ব্যাক-গ্লেটের উপরস্থ “ছয় কোণ” বিশিষ্ট নাটে 
গিয়। শেষ হইয়াছে । 

রা 

এখানে লকছে? হাউঞ্ল্কি বোণ স আন এব পক শীল হিদপপণ কিছ পক 

দেখান হইযাল| ইহাতে ভিত আশাপ । ভাবত দে। আইতে দে ১1 গন 

ঝড়, ১। ফুড টাঙ্কেব সংখেগ গ্লন "| লিনা রা শশাাস্্া ১ ফ্রুহড সাই 
সংযোগ হত ৫ 1 সাফাসন্পিহ ৬ ফো ৭ শান” বত ৮। বিমার হেল 

সিলিতাবেণ কাপ। 

টার এন হত এন ভিত 7৮45853 “ওঞন ২৪ 09 



অষ্টাদশ শিক্ষা 
টায়ার-রিম, টায়ার ও টিউব । 

আজকাল সচারাচর দুই প্রকারের নিটম্যাটিক-টার়ার প্রস্তত হুয। 
(১) বিডেড.-এজ, (8৪4০0-১০৪৩) ব। বিট দ্েওয়া। (২) সেজা 
কিনার। (5081817% 6৫৫৩)। এই ছুই প্রকার টায়ার ফিট. করিতে 
ছুই প্রকারের রিমের প্রয়োজন। টায়ার ব। রিম খরিদ করিবার সময় ভাল 
করিয়া! উল্লেখ না করিণে একটর বৰলে অপরটি ক্রয়ের সম্ভাবনা । 

মন্ষ্যের যেমন জুত|, মোঙ্জ। চাই সেইরূপ ধানের টায়ার ও টিউবের 
প্রয়োজন । ইহাদের ব্যবহার পদ্ধতি ঘাঙ্গকালের অধিকাংশ ড্রাইভারের 
জান? নাই বলিলেই চলে টায়ার ও টিউব, ধিমে চড়াইবার মূময় জখ ম 

এ, হয়, বাঁকী যান চাপাইবার দোষে নষ্ট হয়। অনেক সময 
নৃতন টায়ার ফিট করিবার সময় ৩৪টি টিউব, টায়ার-পিঞ্চ 

সা হয়। টারার ও টিউব ছুই চারিবার খোলা ও লাগান 
টি করিতেই টাঁয়ারেরও অদ্দেক আঘু হাস হয়। ছাগের নিকট 
টি খাড়া! যেরূপ, টায়ারের নিকট টায়ার-লিভারও সেইরূপ । 
চট ও যগ্্ুট যত কম ব্যবহার করা যায়, টায়ার টিউবের পক্ষে 

ততই মঙ্গল। টায়ার ক্রয় করিবার সময় প্রথমতঃ দেখিতে 
রী হইবে যে উঠা দোঁক|নে অধিক দিবস পড়িয়া থকে নাই 

(চিত্র-_২১৭) (8100 5০1150)। রবারের দ্রব্য পুনাতন হইলে উহ1ব 

শক্তি হস হয় এবং অল্প সময়ে নষ্ট হয। বাহির হইতে উহা হঠা বুঝিয়! 
লওয়! অসম্ভব, তথ।পি অধিক দিবস টায়ার ব। ররর দ্রব্য পড়িয়া থকিল্লে 

শক্ত হুইয়! যায় এবং উহার গারে কোন কোন স্থানে ফাটল ও দৃষ্ট হয় । 
এ অন্ধকার এবং শুক স্থানে উহাকে রাখিলে মধিক দিবদ স্থায়ী হয়। 
প্রথমে নূতন টায়ার চড়।ইতে হইলে, রিমের ভাল্ভের ছিদ্র ঠিক করি য়, 
লইতে হুইবে। উহার মধ্যে ভাল্ভের ম্তায় মেটা একটি কাষ্ঠ বা পাইপ 
গ্লাইয়৷ দিবা, তাহার পরে টায়ারের তাল্ভের জন্য কাট। স্থানটি 
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রিমের কাটা স্থান্টির সহিত মিলাইয়া (0:010510) দিলে প্র স্থানটি টায়ার 
চড়াইবার সময় স্থানান্তরিত হইবে না। তৎপছ্ছে যতদুর সম্ভব হাতদিয়া 
এঁ টায়ার রিমে লাগাইয়া দিতে হইবে, ন! হয় শেষাংশটা একটি টায়ার 
লিভার দ্বার! ঠেলিয়া দিতে হইবে। এই উপায়ে টায়ারটি চড়াইবার সময় 
গ্বানাস্তরিত হইবে না। তৎপরে যতদুর সম্ভব, হাতদিয়। এ টায়ার 
রিমে লাগাইয়। দিতে হইবে, নাহয় শেষাংশটি একটি টায়ার লিভার ছারা 
ঠেলিয়। দিতে হইবে। এইরূপে টায়ারের একদিক পরাইয়া লইয়া! উহার 
ভিতরটি খুব ভাল করিয়া ঝাড়িরা ফ্রেঞ্চক্ লাগাইয়া ভাল্ভের মুখটি 
ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়! দিয়া, ভাল্ভের অংশগুলি ফিট করিয়া 
উহাতে একটু পাম্প করিতে হইবে। অনেক সময় ভাল্ভটি রিমের মধ্যে 
প্রবেশ করান কঠিন। টায়ার নূতন হইলে উহ ছিদ্রের ভিতর আসিয়া 
পড়ে সেইজন্। একটি ফর্ক-লিভার দ্বারা টায়ারটিকে সরাইয়া দিলে, সহঙ্জে 
ভাল্ ভটি ছিদ্রের মধ্যে গলান যায়। তাহার পর টিউবটা ধীরে ধীরে 
টায়ারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়। দিতে হয়, এবং দেখিতে হইবে যেন 
টায়ারের মধ্যে টিউব্টী জড় হইয়া না থাকে, বা টায়ারের বিটে 
ধরা না হয়। টিউবটি ঠিক করিগ্প। লাগাইয়! প্রথমে ভাল্ভের নিকট- 
ব্তী টায়ারের অপর ৰিটটি বেশ করিয়! দেখিয়া শুনিয়া ভাল্ভের 
গোড়ায় বসাইয়।, হত্যের দ্বারা ক্রমশঃ একটু, একটু করিয়া বাকী বিট 
রিমের মধ্যে ঠেলিয়। দিতে হুইবে। নূতন টাগ্ারের শেষাংশ সহজে রিমে 
প্রধেশ করিতে চাঁছে না, সেই স্থানটি অতি সাবধানে টায়ার-লিভার 
দির। ঠেলিয়া দিতে হইবে। তারপরে টায়ারটি হাত দিয়া একট, 
হেলাইয়া রিমের ধারগুলিতে বসাইয়। লইয়। হিসাবমতপাম্প করিতে হইবে। 
বদি চাকা খুলিয়া! ফিটু করা হয় তবে অর্ধেক পাম্প করা হইলে ৫1৭ 
বার চারি ধার চাধাসঠ্ত ম|টির সহিত এবি! লইলে টয়ারের ছার! 
টিউব ধরার আশঙ্ক1 কমিতে পারে। যদি চাকা লাগান থাকে তবে 
উহার উপর ধরল কা খণ্ডের দ্বারা আঘাত কাঁরলে টিউব নিজের স্থান 
অধিকার করে। হক্ষ্য রাথা বর্তব্য যেনকোন মতেটায়ার জখম 51 
হয় বা টায়ারে দাগ নাপড়ে। সাবানের »হিত এই কাধ্য করিলে 

টিউব 'পিঞ্চের কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না। আধুনিক টিউবের মধ্যে 
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৩০-_-৩৫ পাউগ্ড বাযুব চাপ থাকা প্রয়োন্রন। তাহাতে টায়ার শীঘ্র নষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা থাকে 
না। গেন্ধ যুক্ত ইন্- 
ফ্রেটার দ্বার। পাম্প করি- 
বার সময় উহ! দেখিতে 
পাওয়! যায়। গেজ না 

থাকিলে টায়ারে কান 
দিয়া শুনিলে, যখন 
উহার ভিতর পাম্প 
করিবার সময় টং টং 
শব্ধ করিবে তখন জান 
যাইবে যে, পাম্প কর! 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । টিউবে 
পাম্প কম থাকিলে ও 
চাঁক। কেন কঠিন ব| 
তীক্ষ পদের উপব দিয়! 
গেলে উঠ কাটিয়। যাইবার 
বিশেষ সম্ভাবনা । পাম্প 
কম থাকিলে চলিবার চিত্র--২১৮ 

সময় উহার একদিক চাপিয়া যায়, এবং সর্ধদ। ভশাজ হইয়া ক্রমশঃ 
টায়ারের ক্যা্ধিন টিলা করিয়া দেয়, ক্যা্ধিমে ক্যান্বসে ঘপিয়! জল 
প্রবেশ করিলে উহ। সত্তর নষ্ট হয়। টিউবের পাম্প দেখিবার জন্ত এক প্রকার 
গেজ আছে, উহার দ্বারা টিউ:বর মধ্যের বাযুব চাপদেখাযায়। ইহা ২১৬ 
চিত্রে দেখান হুইল । পুবাতন টায়ারে, অধিক পাম্প দিলে, উহার চাপে 
টায়াব ফাটিগ| যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা । ভাল্ভের অংশগুলি খুলিলে 
তংক্ষণাৎ উহানের স্ব স্ব ছানে ঠিকন্ঈপে স্থাপন কর! প্রয়োক্গন । গ্রীষ্মক!লে 
টায়ারের প্রতি, চালকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। বৌদ্রে কিন্বাঁ গরম 
রাস্তার উপর দিয়! চাকা চলিলে উত্তাপে বায়ু-চাপ বৃদ্ধি হইয়া টায়ার 
ও টিউব ফাটিবার খিশেষ সম্ভবনা । উহাতে সংয় সমর জল দিয়া 
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শীতল করা প্রয়োজন । আজকাল কয়প্রাপ্ত টায়ারকে রি-ট্রেডিং করার 

ব্যবস্থা অনেক প্রতিষ্ঠান ছ্বার। কর] হইয়াছে । 

টিউৰ ভাল্ভ- মোটরের টিউবের ভাল্ড ঠিক করিয়া লাগা- 
ইতে হয়। প্রথম হইতে ইহ! ঠিক করিয়া না ফিট করিলে অবশেষে 
বড়ঈ কষ্ট দিতে থাকে, কিছুতেই উহ্বার লিক বন্ধ করিতে পারা যায় 
শ]। বায়ু অনেক সময় টিউবের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। ওয়া- 
সার খারাপ হইলে উহবাতেও পাম্প লিক্ হয়। 

মোটর [উবের ভাল্ভে নিম্লিখিত অংশ 
গলি থাকে ,_ 

১। ভাল্ভ বডি, ২। রবার সিং ওয়া- 
সার, ৩। মেটাল ভাল্ভ সিটিং ওয়াসার প্লেট 
৪। ভাল্ভ, ৫| নাটমুহরী, ৬। রবার-ওয়া- 
সার, ৭। মেটাল ওয়াসার, ৮। জ্যাম-মুন্রী 

৯ প্রটেকসন ক্যাপ বা টরপি, ১০। ভাল্ভ-পিন 
১১ | গাগ-ওয়াসার, ১২। ভাল্ভ-্জাগ, ১৩। 

ঘাঞ্জার-লক্-মুদ্তরী, ১৪। প্লাগ ক্যাপ, ১৫। 
রবার ডিহ্ক | 

উপরোক্ত “ক্রম? প্রথম হইতে আর়স্ত 
কিয়া গর গর হাঁ ভ ল(ভ লাগান 

থাকে ভাঙাদের নাম বণ্তি ভইল। 
নেক সঃয় দেখা যায়যে ড্রাইভার, 

চিত্র_২১৯ ভাল্ভর লিক্ বন্ধ করিত নাপারিয়। 

গর মধ্যে একট, লুব্রিকেটিং তৈল বা গ্রীজ, দিয়! উহাকে বন্ধ করি- 
বাব চেষ্টা করে। ফাল এ তৈল কিন্বা গ্রীজ, সহযোগে রবার পচিয় 
পিণটি খারাপ হইয়] যায়। নূত্তন অবস্থা হইতে ভাল্ভের যত্ব করিলে 
শেষ কষ্টে পড়িবার সম্ভাবনা জল্প। ভালভ-প্ন লাগাইতে হইলে 
ভাল করিয়। দেখিতে হইবে যে পিনটি বাক। কিম্বা রবার অংশটি 
ঠিক গো লজআঁছেকিনা। তাঁরপার ভালভ প্াগ্র সিটটি ভাল করিয়। 
পরিষ্ার করিয়! লইতে হইবে, এবং পিনটিতে ফ্রেঞ্চচক্ মাখাইয়া 
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সিটের উপর একট, পাড়ান করিয়। লইলেই উহা দিয়। বাযু লিক 
করিবার সম্ভাবনা থাকে না। অন্তান্ত রবাঁর ওয়াসার ও ভিস্কগুলিও 
ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে । নৃষ্চন টিউব পরাইলেই বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, যেন জ্যাম-নট্টি ঠিকরূপে লাগান হয়, 
নতৃব। উহার পার্খ দিয়া জল টাঁয়ারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত]কে 
নষ্ট করিতে পারে, এবং ভাল্ভ-সিটটি নড়িয়৷ লিক হইবার সন্তাবন]। 
তালভের সকল অংশগুলিই যতদুর সম্ভব তত্তের দ্বার! ভাটা উচিৎ । 
বিশেষ দৃষ্টি রাখ। এয়োজন, যেন কোন প্রকারে উহর মুহুরীগুলি 
ক্রশথে।ডে লাগান না! হয়, অর্থাত বাঁক| করিয়া! লাগাইলেই উহাদেল 
গুণ” কাটিয়া যাইবে ও ঠিকরূপ কধ্য করিবে না। ভাল.ভ-ক্যাপ. 
থুলা থাকিলে উহার মধ্য দিয়! ধুল! গিয়া ভাল ভের গর্তের মধ্যে থাকিতে 
পারে, পাম্প দিবার সময় এ ধুলা! ভালভ সিট অধিক|র করিয়! 
ভাঁলভ-পিনকে লিটের টপর বসিতে দেয় ন।, সেইজন্য ভালত দিয়) 
বাঁধু লিক করিতে থাকে । ক্যাপগুলি নিজ নিজ স্থানে ঠিকভাবে 
সর্বদ। ল'গান থাঁক! প্রয়োজন । "অনেক সময় ালভ-পিন লিক করিলে, 
প্রগ-কাপ দ্বারা কার্য সাধিত হইয়া থাকে । কোন কোন ড1ইভার 

টিউব পাংচার হইয়া গেলে উহ্াকে টায়ার হঈতে বাহির করিবার জঙ্গ, 
ভ|লভের উপর ট৷য়ার-লিভারের দ্বর। আঘাৎ করিয়। উচ্াকে বিমের 

ছিদ্র হুইতে বাহির করে। তাহার ফলে ভালভ-বডির ভিরের গুণ 

চষিয়! গিয়া আর গ্লাগের প্রাঞ্জার-লক্-মুহুরীটি লাগিতে চাহে না। 
প্ীরূপ ক|ধ্য একেবারে যাহাতে ন। হয় তাহার প্রতি পুষ্টি রাখা 
প্রয়োজন । কোন কোন মেকার রবার ভাঁল.ভ-পিন ব্যবহার না 
করিয়া, শ্পিং-লোডেড মেটাল ভাল ভ-পিন ব্যনহার কারিয়া থাকেন। 
উহার ত্তায় স্রন্দর ও কাধ্যকরি ভালভ আর নাই। 

অনেক সময় দেখা যায় যে, যেসকল থানে ডিট্যাদেব-রিম্ 
ব্যবহৃত হয়) উহাদের টিউবের ভালভের ষ্টেম্ প্রায়ই জথম হয় বা কাটিয়। 
যায়। ইহার কারণ, রিমটি ভাল করিয়। “ক্লিপ” দ্বারা অট! না হইলে 
টিউব সমেত রিম চাঁকাতে ঘুরিয়। যায়, ভা'লভের “ষ্টেম্”, চাকার গর্তের 
মধ্যে প্রবেশ করায়, উহ ঘুরিতে না পাইলে উহাতে জোর পড়ে এবং 
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নষ্ট হয়। অনেক সময় উহার সহিত্র টিউবের সংযোগ স্থান দিয়াও লিক্ 
হয়। ভালভকে এইরূপে নষ্ট তওয়। হইতে রক্ষা করিতে রিমের সহিত 
একটি বা হুইটি খোট| (বাসে ও উদ্ধে অর্ধ ইঞ্চি) রিভেট, করিয়া 
দিতে হয়, এৰং চাকাতে ৭ উঠাদের প্রবেশের জন্ত গর্ভ করিয়। এ খোট! 

প্রবেশ করাইয়া দিলে রিম ঘুরিয়! টিউবের ভালভ জথম করিতে পারে ন।। 
ইন্তজ্রুটার বা পাল্প-চাকায় পাম্প দেওয়া একটা বিশেষ 

পরিশ্রমের কাগ্য। নিয়ম মত পাম্প না থাকিলে টাঁার ও টিউব জথম 
হন ও যান ঠিক চলিতে চাহে ন।। প্রত্যেক চাঁকাঁতে ৩০৩৫ পাউগ 

জছিড-0:) বায়ু চাপ থাকা প্রয়োজন । এ চাপ দিতে, একটা 
এগ ইন্ফ্রেটার রাখার প্রয়োজন । উহা ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারের হয়। সাধারণতঃ ছুই একথানি যাঁনের 
জন্য হস্তের দ্বারা চালিত পাম্পই ব্যবহৃত হইর। থাকে। 
অনেক চাকা পাম্প করিতে, ফুট-পাম্প (পায়ের ছারা 

চালিত ) ও গ্যার।জ হাণগু-পাম্প ব্যবহার করা হয়। 
চাপ দেখিনার জন্ত অনেক পাম্পের সহিত চাপ- 
মান যন্ত্র দেওয়া থাকে । উহ! সাধারণ প্রেসার 
পাম্পের গ্যায়। এই পাম্পের উপর দিকে একটি রড 
যাতায়াত করে। সেই রডের শেষভাগে একটি 
ওয়াসার আছে, ও তাহার সহিত একটি কাপের 
সায় চামড়ার ওয়াসার থাকে । এ ওয়ামারকে লেদার 
“বাকেট? বলে। উহ! উল্টা-কাঁপের স্তায় ফিট হয়। 
এঁ ওয়াসার বাবছার করিতে করিতে নষ্ট হইলে ও 
বান্গারে না মিলিলে উত্তম চামড়ার দ্বারা ডাইসের 
সাহায্যে উহা সহজেই প্রস্তত হইতে পারে। যখন 
রডটিকে টানিয়। বাহির কর! হয়, সেই সময় পাম্পের 
উপর হুঈতে লেবার-বাঁকেটেন পার্থ দিয়! বাযুটানিয়া 
লয়, এবং যখন এ রডট বা।বালের মধ্যে ঠেলিয়। পট 

উরি 

চিত্র--২২ দেওয়া হয়, তখন এ বাকেটট ফাপির। থাকে 
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উদার পার্থ দিয়া বায়ু নির্গত হইতে দেয় ন।, এবং ব্যারালের নিচ গর 
ছিদ্র দিয়।, টিউবের ভাল:ভর মধা দিয়। টিউবে যার। সাধারধ ফুট 
পাম্পের বাঁরাল ১ হইতে ১| ইঞ্চ-বাদ ও ১৮ হইতে ২১ ইঞ্চি 
লঙ্বা। গ্যারাজ-পাম্পের বারাল ২॥* হইতে ৩ ইঞ্চি ব্যাদ ও লহ! 
৯ হইত ১২ ইঞ্চি। অ.ন:ক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে টিউবে পাম্প দিবার 
বন্দেবস্ত করেন, যেমন সাধারণ পাম্পের সহিত যোগান করয়। বা।ক 
হুইল হইতে ক্ষমতা লইয়া পাম্পকে কার্ধ্য করান যায়। একজষ্ট গ্যামকে 
রেক্টীকায়ারের মধ্য দিয়া লইয়। পাম্প করান যায়, একটি ছোট পাম্প 
ইঞ্জিনের সহিত ফিট করিদ। নজল্ পাইপ (2521517919৩) দিয়া 
চাকার সহিত যোগান করিলেও কার্য লওয়। যাইতে পারে। আজ - 
কাল আবার ছোট ইপলেকৃটীক মেটরের সাহায্যে পাম্প চাপাঁইয়া এয়ার 
কত্প্রার হইতে টিউবে পাম্প দেওয়া হয়। এই বাুব চাঁপ টায়া রর 
ব্যাদ ও প্রস্ততকারকের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে, টায়ার ও. 
টিউব ক্রয় করিবার সময় বিক্রেতাকে অন্থুরোধ করিলে উহার মেক! রের 
হিসাব তালিক! দিবেন । 

ভল্কানাইজিং 
রবরর দ্রধ্যাৰি বাবহারে, উহ বাবহারের সঙ্গে সঙ্গে ছিড়িয়া বা 

ফাটিয়া যাইতে পাঁরে। যদি রবার পচিন্ন! ন্ট ছইয়! ন। যায়, তবে 
তাহাদিগকে সাঁরিয়া কার্য চালান যায়। এই রবারে কাচা রবার 
সংযোগ করিঘ। তাপের দ্বার! সাখ|রণ রবারের গায় করিয়া! উনাকে 
জোড়া হয়। ইহাকে ভঙ্কান।ইজিং বলে। আমাদের মোটরটায়ার ও 
টিউব মেরামত নিতা নৈমিত্তিক । উহার মের।মতের গন্থ! বললা গেল £-_ 

ভঞ্চানাইজিং কাধের জন্য এক প্রকার ক্কাচ। ববার প্রস্তুত হয়। 
উহার নাম ভন্কানাইজিং কম্পাউদ্ত (৬1০০1০12105 ০০০0০00 )। 
ধর রবার, পাত অবস্থা আসে । উহাকে কীগ। অবস্থার টানিলে সাধারণ 
রবারের শ্তায় পূর্ববাবন্থ৷ প্রাপ্ত না হইঘা বাঁড়ম্াথাকে। এই রবারে 
নিয়মিত পরিমাণে তাপ দিলে উঠ সাধারণ রবারের হায় হয়, এবং 
উঁ রবাঁর যে কোন রবারের সহিত লাগ।ইয়! গরম দিলে এক হইপ্ 
যায়। ইহার ব্যবহার পদ্ধতি পরে বধিত হইবে । 
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টিউন্বে লিকৃ-__টিউব মেরামত করিতে, প্রথমে এ টিউবের 
কাটা কিন্বা লিক্ স্থান নির্ণয় করিতে হইবে । যদি উহা! বড় তয় তবে 
চক্ষে দেখ। যাইবে, এবং যদি অতি ক্ষুদ্র হয় তবে এ টিউবের মধ্যে বাঁযু 
পুরিয়। উহাকে জলের মণ্যে ডুব ইল, যে স্থাঁনে ছিদ্র আছে সেই স্থানটা 
দিয়া বুদবুদ কাটিতে থাকিবে । কেউ স্থান্টী নিরূপণ করিয়া উহার গ।ত্রের 
জল মুছিয় ভাঁল করিয়া রেতি (16) দিয়। ঠাঁচিতে হইবে । তারপরে 
এঁ স্থানটি পেেট্রাল কিন্বা ভাপা (32105 ০0125) দিয়। পরিষাঁর 
করিয়া দিতে হইবে। পরে একথণ্ড কাঁচা রবার লইয়া! উহাকে ন্যাপ থা 
দিয়া ভাল করিয়! ধুইয়া নরম কবিতে ভইবে। তারপরে কাচা রবার ও 
ন্যাপথা মিশ্রত সলিউপান্ টিউবের এ ফাইল করা! স্থানটিতে বেশ ভাল 
করিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে । ধ্ররূপে ৪1৫ বার ভাল করিয়! রবাঁর 
সলিউসান্ লাগাইবার, পর যখন এ সলিউসান উহার উপর শুখাইয়। 
আসিবে, তখন স্বাপথায় ধৌত করা কাঁচা রবার উহার উপর লাগণইয়া 
রোলার দিয়া বেশ করিয়। চাপিয়া চাপিয়া বসাইতে হইবে । উহা বেশ 
ভাল করিয়া বসিয়া গেলে পুনরায় এই কাচা রবার লাগান স্থানটি ফাইল 

করিয়। টিউবের রবারেব *িত মিলাইয়া দিতে হইবে । তারপব উহ্ছাকে 
আর ২১ বাব রবার-সলিউসান মাখাইয়। একটি তপ্ত স্থানের উপর 
রাখিয়] চাপ দিতে হইবে জীনিয়া র।খা উচিৎ তত! যেন ১৫০ ডিগ্রী 

ধার্টহেইটের ধিক না হয়। কারণ উহাতে অধিক গরম দিলে টিউবটি 
পড়িয়া যাইবে । ১৫০ ভিগ্রা ফাঃ তগুতায় প্রায় ১ মিনিট রাখিলেই রবারটি 
ঠিক পাকিয়ী গাধারণ রবারের হায় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । কাচা 
রবার দিয়। তন্কানাইজ করিলই দেখা যাঁয় যে ভন্কানাইজড স্ানটির রং 
কিছু পৃথক হয়। কোন কোন ভন্কানাইজিং বপারের বং প্ধ্য্ত 
মিলিয়া যায়। যদি তগ্ুতাব খিছু তারতম্য হয় তবে ঠয় টিউবটি 
পুড়িয়। যায়, ন। হয় এ ভল্কানাইজড স্থানটি কাচা থাবিয়। যায়, এবং 
সেই অবস্থায় থকিলে কিছু দিনের মধপ্ই স্কানটি ফণাপিয়া উঠিয়া ছিন্ত 
হইয়। যায়। “হারভি এবং ফ্ট এ তগ্তুতা নিরূপণের জন্ত একটা 
চতুফোণ বয়লার প্রস্তত করিয়াছেন। এ বয়লারের নিম়ে অগ্নি দেওয়া 

হয় এবং বয়লারে উত্তপু বাম্পের চাপ নিরূপণ করিবার জন্তু একটা ঘড়ি 
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লাগান হয়; তাহাকে প্রেসার গেজ বলে। আমরা জানি বাম্পের 
চাঁপের সহিত তপ্ততার সম্বন্ধ আছে, দেইজগু চাপ দেখিয়া তণুত। 
স্থিরীকৃত হয়। অতএব ৬০।৭* পাউগ্ড টিমের চাপে ১২০” ফা: তণ্ততা 
হয়। উছা হইতেই বয়লারের প্রেটের উপরদিকটী ৩প্ত হইয়াছে এবং 
বা্]]গঘোগী হইয়াছে কিনা সহজে বুঝা ঘাঁয়। ট্রিমব্যবহ'র করিলে 

রবার প্ুড়য়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। এ চতুক্ষোণ বয়লারের উপর 
রাখিয়। ক্লাম্প দ্বাণা টিউবের ভক্কানাইজ হইবার স্থানটী একটা কাষ্ঠের 
বা মেট।লের প্যাড খার! ধৃত হয়; এ প্যাডকে ধরিবার জন্ত ক্লাম্পকে 
টাইট দেওয়া হয়। সাধারণ টিউৰ ৭৮ মিনিটে এবং ভালভের স্থান 
১০1১২ মিনিটে ভঙ্কানাইজ হইয়া] থাকে । 

সলিউসান- কাচা ববার বা কম্পাউও, ভ্াাফথাতে ২০২২ ঘণ্টা 
ভিজাইয়া রাখিলে উহ্! গুলিয়া আঠার হ্যায় হইয়। যায়, তখন উহা 

কাধ্যোপযোগী হয়। ইহাকে তখন রবার সলিউসাঁন বলে। 

ভাল্ভ-সিটিং_টিউবকে নিয়মিত বাবার করিতে না পারিলে 
বা জানিলে উহার অনেক দোষ আনিয়। উপস্থিত হয়| উহাদের মধ্যে 
তাল্ভের গোড়ায় লিক করা। ভাল্ভের জ্যাম-নাট প্রস্ততি উত্তম করিয়। 
না| আ।টিলে কিন্বা। টিউব লিক হইলে উহাঁকে চাকা হইতে বাহির করিবার 
সময়, উহার ভাল্ভের উপর টায়ার লিভারের ঘ| মার! প্রভৃতিতে ভাল্ভের 
গোড়া ক্রমশঃ দুর্বল হয় এবং বায়ু লিক করে। একবার উহ। লিক করিতে 
আরম্থ করিলে উহাকে বন্ধ করা কঠিন। কাজেকাজেই উহাকে স্থানা- 
স্তরিত করিয়া না বসাই।ল উপায় নাই। ইভাঁকে ভাল্ভ রিং-সিটিং বলে। 
প্রথমে ভাল্ভটীকে খুলিয়া লইয়া এঁ ভাল্ভের স্থানটী সাধারণ উপায়ে 
সারিতে হইবে। তারপরে একটী উত্তম স্থান নির্দেশ করিয়া উহাকে 
(ভিতর দিকে) 'প্রায় ১॥০ হুতা আন্দাজ গর্ত করিতে হইবে। তারপয়ে 
রী গার্তুর চারিধারে ভাল করিয়া! ফাইল করিয়। উহার উপর “র+-রবার 
সলিউসান লাগাইয়া দিতে হইবে। এই স্থানটাকে ডিমের ন্যায় ফাইল 
করিতে হইবে, এবং তিনটা বরফিব ন্যায় ডবল-প্রুফ ক্যান্থিস কাঁটিয়। লইয়। 
রবার দলিউসান মাথা ইয়া রাখিতে হইবে। এ ৩টি পিসঠিক এক সমান 
নহে । উহাদের সাইজ পর পর বড় হইয়াছে। এ ক্যািসগুলি ছোট 
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ব্যাসের সেন্টার হইতে একধার পর্যান্ত কাটিয়। উহার সেণ্টারে একটি ৯ 
কত। আন্দাজ ছিদ্র করিতে হইবে। টিইবেই ভাল ত লাগাইতে হইলে 

দেখা যায় যে, উঠার মেটাল চাকৃতি খানি অতিখন্র বৃহৎ, এবং হঠাও উহা 
এ গর্তের মধা নিয়া গলি.ত চঠে না। পেছঙ্জনা এ হিদ্ব স্থানে ববার 
সলিউসান্ মাখাইগা এই ক্যান্থিসগুলি একটত পর আর একটি করিয়! 

ক্রমে ক্রমে ব্দাইবে। পরে উহাকে একটী রবার-পীট দি! এবন 

ভাবে ঢাকিঘ। দিতে হইবে যে কোন প্রঙ্গাবে নেন ভাল,ছের গোড়া দিয়। 
লিক্ন। করে। তারপরে এ স্থান ভলকানাইঙ্জ করিলে একেবারে ঠিক 
হইয়া যাইবে। পরে উহার ওয়ালার ও ক্যাপ প্রনথিত আটির। টেষ্ট 
করিতে হইবে। 

টিউব ০ষোগ করিবার প্রণালী £-প্রধমে টিউবটী ঠিক 
করিনা কাটি মাপ করিয়! সাইজ বত করিত হইবে, তারপর উথ্থ জয়েট- 
লেদ্ জয়েনাবের মাণ্ডিলের মধ্যে ঢুাইগ1| ডবল করিরা ভঙ্গ দিতে হইবে, 

এবং অপরদিকটি উহার অপরদ্ধিক হইতে লইবা ঠিক উহার মপর একটি 
মুখের দিকে লইয়া! রবার বপাইতে হইবে, এবং প্রি.-প্লটে চাপিয়া গোল 
ক্র মধ্য দরিয়া চাব কমিগা দিত হইবে | 

যদি টিউব ফাটিয়। গিয়া থাকে তবে এ ফাট। স্থানের মধািনা একট 
কাগঞ্ঢ্কাইয় দিয়া টিটবটির সহিত কাগ রবার লাগাইতে হইবে, নতুবা 
গরম দিবার সময় টিউবটির ভিতর দা এ কাচা রবার অপর অংশের মহত 
জুড়িয়া যাইতে পারে। তাপ দিবার দময় মেরামতের স্থানটিতে বেশ ভাল 

করিয়া ফ্রেঞ্চচক লাগাইয়। দিতে হইবে, এবং উহ! একগী কাগজ কিন্বা 
কাপড়ের উপর রাখিয়া গরম দিলে রবার পরিয়। কলের সহিত জুড়িয়। 
যাইবার সম্তভাবন! থাকে না। যখন ঠিকরধপ ভল্কানাইজ হয়| যাইবে, 
তখন এ ভলকানাইঞড স্থানটির রং প্লেটের রংএর স্তায় দাডাইবে এবং 
নথ দ্বারা টিপিয়া দেখিলে কচ! আছে কিন। বুঝ। যাইবে । ভঙ কানাই 
টিউবকে গরম হইতে নামাইয়। জলে ডুবাইয়। তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা করা যাইতে 
পারে। যদি ছিদ্র অতিশয় বড় হয় তবে টিউবের এ অংশ ঠিক করিয়। 
কাটিয়। লইয়! 'র'-রবারের তালি দিয়া ভর.কানাইঞ্জ করা যাইতে পারে। 

টায়ার ভল্কানাইজিং-আজকাল পথে ঘাটে ভলকানাইজিং 
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এর দোকান দেখা যায়, কিন্তু প্রর্ৃত চল.কানাইজিং বোধ হয় আত অল্প 

দোকানেই হইয়া! থাকে। ইহাতে কৃতকাধ্য হইতে প্রায়ই দেখা যায় 
না, ইহার বিষয় কিছু বলা হইবে। টায়ার ভল.কানাইজিং বলিলে সাধা- 
রণতঃ তিল প্রকারের দোষ টায়ারে দেখা যায়। যথ।--রবারিং নষ্ট হইয় 
রিম-বাষ্ট, সাইড-বাষ্ট ও সেপ্টার-বাষ্ট। ইহাদের মধ্যে রিম-বাষ্ট 
প্রায়ই মেরামত হয় হয় না। সাইড বাষ্ট মেরামতও সন্দেহজনক । 
সেপ্টার-বাষ্ট ও রবারিং প্রায়ই হইয়। থাকে। ছেটি ছোট ফাটা সকল 

কেবল ন্যাপথা "দিয় ধৌত করিয়। ববারিং করিয়া! গরম দিলেই ভল.কা- 
নাইজ হইয়া যায়। সময় সময় উহাদের ন্যাপথ! দিয়। ধুইয়! টায়ার 
পিং দিয়াও কধ্য সারা যায়। কিছু কিছু রবার উঠিয়। গেলে এঁ স্থানটি 
উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রবার লল্সিউসান লাগাইতে হয়। তাহার পরে 
ক্রমে ক্রমে রবার বসাইয়া। রোলার দিয়। অশটিয়া ঠিক করিতে হয়। 
পরে ফাইল বা রেতী দিয়া উহ্থাকে টায়ারের অপর অংশের সহিত 
মিলাইতে হয়। তাহার পরে উহাকে বেশ ভাল করিয়া ফিতা দিয়া জড়াইয়। 
সাইড-মোলড ও ম্যাগ্ডিলের মধ্যে রাখিয়া! গরম দিলে, প্রায় ২৫ মিনিট 
হইতে অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে এ স্থান্টী ভল.কানাইজ হইয়। যায়। এই 
কাধ্য সাধারণত ভল.কানাইজিং মেসিনে না করিয়া রিট্রেডিং-মেপিনে 
করিলেই ভাল। ক্যামিসের উপর টাঁয়ারে যে রবার থাকে তাহাকে “ট্রেড? 
বলে। যদি রংস্তার দোষে নুতন টায়ারে পেরেক প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুদ্র 
ক্র ছিদ্র হয়, তবে উনাকে তৎক্ষণাৎ ভল.কানাইজ না করিয়। ভাল 
করিষা ন্যাফথ] দিয়! ধুইয়া কাচা রবার বসাইয়া তাপ দিবে। টায়ারের 
মধ্যে জল প্রবেশ করিতে না পারিলে উহার ক্যািসকে পচিয্া যাইতে 
দিবে না ও টায়ারটি কিছু দিবসের জন্য স্থায়ী হইবে। বদি অধিক 
কাটিয়া যায় কিন্বা ফাটিয়া যাঁয়, তাব টায়ায়টিকে উল্টাইয়। দিয়। ভিতর 

দি ক হইতে ক্যান্থিস তুলিতে হইবে। প্রথমে যেটি তুলিতে হইবে সেইটি 
সর্বাপেক্ষা বড়; তাহার পরেরটি তাহা অপেক্গ! ছোট, এইরূপে চার পাঁচ 
গুরু ক্যাথিস তুলিতে হইবে । এ ক্যাসম্থিসের সর্ববশেষে যেটি তোলা হইবে 
সেটি এমনভাবে তুলিতে হইবে যে, যাহাতে উহ! সম্পূর্ণরূপে চাঁপ রাখিতে 

সক্ষম । উহার! পর পর ক্রমশ" বড় হইয়! যাইবে । তাহার পরে দুইদিকে 



রবার মাথান নূতন ক্যার্িন কাট।-স্থন সকলের মাপ হিসাবে কাটিয়া 
লইতে হইবে ও তংপরে টায়ারের ক্যান্থিস তোলার স্থানটী বেশ ভাল 
করিয়া! পেট্রোল বা ন্যাপ.থ। দিয়। ধৌত করিয়।, উবার উপর বেশ ছাল 
করিয়। রবার-সলিউসান লাগাইতে হইবে, এবং উহা শুড় হইয়া গেলে 
পুনরায় এককোট সলিউপান লাগাইতে হইবে। এইরূপে ৫1৭ কোটের 
পর স্থানটা যখন বেশ ভরাট হুইয়! যাইবে তখন এ ক্যান সাইজ মত 
একের পর আর একটা করিনা সলিউসান দিয়| লাগাইয়া! দিতে হইবে 
এবং রোলার দিয়া উহাকে ভাল করিয়! বসাইতে হইবে । ছুইটি ক্যাথিসেনু 
মধ্যে বায়ু থাকিলে এর স্থানটা ভল.কানাইজ হইবে না এবং ফাপিয়। যাইবে 
ও খুলিয় যাইবে । ঠিকরূপে ক্যাথিস বলাইয়! উহার মধ্যে ম্যা্ডল ঢ.কাইয় 
ম্যা্ুল সমেত টাঁয়ারকে মোল ডের মধ্যে রাখিয়া টিম দ্বার। তপ্ত করিত ত 
হইবে। এইগপে প্রায় ২০২৫ মিনিট তপ্ত করিলেই এ স্থান্টী ভলকা- 
ন|ই্জ হইয়া! যাইবে । যেন প্রেপার গেজের (থড়ির) কাঁটা ৭০1৮ পাউ- 
গের কম নহয়, চাপ কম হইলে আরও অধিক সময় লাগিবে। ইহার 
অধিক তপ্ত হইলে ভলকানাইজের স্থানটি পুড়িয়। যাইবার সম্তীবন]। 
সাইড-বা্৯ও মেরামত করা যায়, কিন্তু উহা! স্থয়ী হয় না। টায়ার 
ভলকানাইজের জন্ত ক্যান্বিণগুলি এমন ভাবে কাট! প্রয়োজন যেন 
উহাতে চাপ পড়িলে খুলিয়া ন| যাঁয়। শে ক্যান্বিদটীকে বিটের উপব 
এক পুরু উঠাইয়া দিলে ভলকানাইঞ্ড স্থানটা স্থায়ী হয়। কোঁন কারণে 
ভল কানাহজড হ্থানটা অধিক উচ্চ কিম্ব। প1তল| ন। হয়, তাহাতে রিম্ 

হইতে টায়র খুলিয়া! যাইবার বিশেষ পন্তাবনা। টায়ায় সকল রিম্ 
হইতে যত কম থুল! ও পরান যায় ততই মঙ্গল। নিট কাটিন্না গেলে 
উহীকে মেরামত করা এক প্রকার আনন্তব। মেরামত করলেও অস্থায়ী । 

হ্ীড়িং ব। সাইড-শ্লিপ-মনেক সময় দেখ| যা যে, যানট 

বেশ চলতে চলিতে হঠাৎ শ্লিপ করে। ২২১ চিত্রে উহ। দেখান 

হইগস। উহা যানের নিজের কোন দোষে নহে। এ অবস্থা, পথের 

ও টায়ারের দরুণ হয়। যদি গ্লেন-ট্রেডটায়ার হয় ও রাস্তায় কাদ1 থাকে 

সেই ক্ষেত্রে সাইড-গ্লিপ করিতে প্র।য়ই দেখ! যায়। ই্রীম লাইনের উপর, 
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কাদ! থাকলে হঠাত বাক লইবার সময়ঃ চাঁক। নিজের লক্ষ্য গতি হইতে 
পৃথক গতিতে গেলে গ্রেনটায়ার কাদায় পিছলাইয়৷ সাইড.-শ্লিপ করে । 

কই ৯ 

পা১৪৮ ৩৯৯ 43 

টে এ 
[চণ্র 

চস আপু সক পর পল 

লু -2-৯27৮৮৮৯লুত 

যখন যাঁনটি সাঁইড-শ্রিপ করিতে থাকে, তখন উহা! রোধ কর! বিশেষ 
কঠিন। অনেক ড্রাইভার এ সময়ে ব্রেক বাঁধিয়া দের, তাহার ফলে 
গ্লিপ করা বন্ধ না হইয়। আরও অধিক শ্রিপ করে। এ সময় ব্রেক 

না বাধিযা উত্তম ড্রাইভার মৃতদূব পারে, ্রিয়ারিং কাটাইয়া যানকে ধাক্কা 

লাগ। হইতে বীচায়। এরূপ গ্রিপ কর! বন্ধ করিতে হইলে গ্রভড, 
টারারের উপর লোহার চেন দ্বার। আবৃত করা হয়, উহাতে বড় একটা! 
গ্লিপ করেন । সাধারণতঃ প্লেন-ট।য়ার ব্যবহার করিতে হইলে কখনই 

পাথর পাঁতা ; বরফাবৃত বা লৌগ আবৃত রাস্তার উপর দিয়া যান লইয়? 

যাওয়া উচিৎ নগে | যদ্দি বা যাইতে হয়, তবে ড্রাইভারের মনে রাখা উচিৎ 

যে কখনও বেগে যান চালান না হত । মোড কিম্বা বাক লইবার সময় 

যানটিৰ গতি একেবারে কগাইপ| দেওয়। কর্তব্ায। যানটি গ্লিপ করিলে 

উচ। বখম হইবার বিশেষ সন্ভাবন।। আধুনিক সকল টায়ারই“গ্রিপ-ট্রেড' | 
অপরাপর অংশ সকল । 

যালর আটঢিলাক (158), )-যানে সচরাচর টা 

আলোক থাকে। সম্মুখ দুইটি ( হেড-লাইট ), পার্থ দুইটি (সাইড. 

লাইট ) এবং পশ্চাতে একটি ( টেল লাইট )। এই আলোক লকল বিভিন্ন 

উ্রপায়ে জালান হয়। আঙ্জকাল আবার সহর হইতে বাহিরে বাইবাঁর জন্য 

উইগু-ক্কিনের সহিত স্পট-লাইট লাগান হইতেছে। 
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আজকালের অধিকাংশ যানেই ইলেকৃটি ক বাতি ফিট থাকে । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে ইলেকটিক কারেন্ট ডাইনামোতে গ্রস্তত হইয়! আকুমু- 
লেটারে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বার! রক্ষিত হয় এবং আবশ্তক মত উহ হইতে 
"আসিয়া! আলোক দকল জালায়। এই বাতির তারের ফংযোগ সিজিল 
পরেণ্ট ও ডবল পয়েপ্ট করাহয়। সিঙ্গিল পয়েন্টে একটি তার আকুমু- 
লেটার হইতে লইয়৷ বাঁতিতে দেওয়1 হয় এবং আব একটি পয়েন্ট ফ্রেমের 
সছিত পাগাইয়! দেওয়া হয়। ডবল পয়েন্ট বা টু-পয়েন্টে ছুইটি তার 
লইয়৷ সংযোগ করা হয়। ডাইনামো। সম্বন্ধে রোজেনবার্গ ডাইনামোর বিষয় 
কিছুটা বল! হইয়াছে। গলেন্স” এবং ॥রিফ্লেকটারের, বিন এই পুস্তকে নাই। 

যাদেনর ভাইলাঢসণ (05140) 

চিত্র--২২২ 

আধুনিক প্রত্যেক যানেই বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, ছিটার গুভূতির 
ব্যবহার হেতু বেহ্যতিক জেনারেটার় বা উৎপাদক না ধাখিলে চলে ন1। 
যানের ডাইনামো! লাধাবণ ডাইনামোর ন্যায় নহে। ইহার একটা বিশেষ 
সুবিধা যে, যানের গত কম বেশীর সহিত ইহার ভোপ্টেজ কম বেশী হয় 
না। বিশেষতঃ ব্যাটারী চার্জ করিবার পক্ষে একই ভো্টেজ না হইলে 
ব্যাটারী খারাপহুইয়া যায়। ইছাকে সন্গুখে ও পশ্চাতে ঘুরাইলে কায়েণের 
গতি পরিবর্তন না হন এক দিকেই থাকে। ট্রেণ লাইটাংএর জন্য ও 
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ইহ। ব্যবহৃত হয়। এই ভাইনামো ইঞ্জিনের একটি ঘূর্ণায়মান অংশের 
সহিত হয়, একটি পুলি, না হয় একটি চেন ও শ্রকেট দ্বারা বা ইহা “৮ 
বেগ্টিং দ্বারা চালিত হয়। ইহাতে ধেলটিংটি প্রিপ করার আগঙ্ক। থাঁকে 
না। “হুইটেল” বা মোটর সাইকেল বেল্টিং ইহাতে ব্যবহৃত হয়। 

২২২ চিত্র, একটি সাধারণ ভাইনামোর | ইহাতে ছুইটী পারমেনেপ্ট 
পোল ও ছুইটা ইলেক্ট্রো-মাগনেট-ফিল্ড আশছে। ইহার ভোল.টেজ 
ব্যাটারা অপেক্ষ। কম হইলে ইহারা মোটবের কাধা করে। এ সি | 
সুইচ বন্ধ কবিতে তয়। কোন কোন ড।ইনামোতে ছুইটা বা তিন্চী শ্রসও 
থাকে, অধিক ব্রাসটিকে ইকুঈলাইজিং-ব্রাস বলে। ইহার দ্বারাও ভাই- 
নামোর-ভে।ল্টেজ সমতা রক্ষিত হয়। 

০মাটর ষাঢন &বছ্যুতিক শল্তি ব্যবহাতরির বীভি-- 

সি ছুপ্যোভ 

7177 (১7 রন ০ 

রঃ 

২২৩ চিত্রে সিঙ্গল, তার দ্বারা ওয়ারিং রীতির বৈহ্যতিকঈ 
ব্যবস্থা দেখান হুইয়াছে। ইহাতে ডাইনামো, খাটারী 
আমমিট।র, অটোমেটাক-কাটআউট, প্র, টা 
হর্ন ও বাঁতি-হুইচ গ্রন্থৃতির সংযোগ দেখান 7" 
গুলিকেই বাধ্য করাইতে হইলে ব্যাটারীর 
'গ্পেয়ার এবং ডাইনামোর চাজ্জিং রেট ( 

৭ মেো-”১৪ 
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বণ্টায় ১৫ আম্পেয়ার এবং ১২ ভোল্ট হঈলে, ৮ আল্পেয়ার হওয়া উচিৎ 
নতুব। কেবল বাঁতিগুলি জালাইতে হইলে ব্যাটারী কেপাসিটি ৪* আস্পে- 

গার এবং ডাইনামো, ঘণ্টায় ৬ আদ্পেয়ার “হারে' চার্জ করিবে । 

হু? খন 

( বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ুল। অবস্থায়, ) চিত্র-২২৪ 

এই ডাঁইনামে। মাত্র আলো আালিবাঁর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাব ক্ষমতা 

অতিশয় অল্প, প্রায় ৩৬ ওযা । ইহার দার! ২টি ১২ ওয়াট ২৫ ক্যাণ্ডেল 

পাওয়াব হেড লাইট ২টি, ৬ ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার সাইডলাইট ও এবটি ছুই 

ক্যাণ্ডেল পাওয়ার টেল-লাইট জলিতে পারে । 

সেল্ফ-ট্রার্টার (561790207 ):-মোটর যানে চারি 

প্রকারের ট্টার্ট।র ব্যবহৃত হইয়। থাকে । যথা *- 
১ মেক্যানিকাল ট্টার্টার।  ২। কান্প্রেসড্ বাধুষ্টার্টার। 
ও। ষ্টা্টং ম্যাগ্নেটে। ৪। ইলেফ্টি,ক মোটর ষ্টার্টার। 
০মক্যানিকাল ইার্টীর- ইহার ব্যবহার নাই। 
কম্্প্েস্ড-ব্ান্ু ট্টার্টীর-ইঞজিন ধখন চলিতে থাকে তখন 

একটি পাম্পের খাঁর! একটি বোতলে (লৌহের ) কপ্প্রেস্ড বায়ু উহার মধ্যে 

রাখা হয়, এবং প্রয়োন হইলে, ভাল্ভ খুলিয়। সংযুক্ত পাইপ দিয়। এ 
বায়ুকে লিলিগারের মধ্যে দিলেই পিষ্টন গতি গ্রাপ্ত হয়। 

ার্টিং ম্যাপে দাধারণ ম্যাপ্লেটো বাভীত আর একটি 
'জ্যাঞসেটো ভ্যানবোর্ডের সহিত স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিনে গ্যাস 

দিকব। বন্ধ করিলে ও উঠাফে হত্ডের দ্বার়। ঘুরাটিলে, ইন্ধন গাাসধুক্ত (চার্জ) 

ইঞ্জিন-সিলিওারে অগ্নি সংযুক্ত হয় ও ভাঁহাঁতে ইঞ্জিন টার্ট হয়। যানকে 
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্ার্ট করিবার ইচ্ছ৷ করিলেই সুইচ দিলে মোটরকে গতিশীল করে। এ 
মোটিরের সহিত কনেক্টিং সাফট. ফুট-লিভায়ের সাহায্যে ইউনিভারগ্াল 
জয়েন্ট দ্বার ফ্লাইহুইলের সহিত সংযুক্ত হয়। ফ্রিক্সান-পুলটি ফ্লাই-ছুইলকে 
ঘুরাইতে থাকে । ফ্লাইহুইল ঘুরিলে, ইনলেট পাইপ দিয়া গ্যাস যাইয়। 

সিলিগারকে কাধ্য করায়। ইলেক্টট্রক-মোটর ্টার্টার, ফুর্ণইহুইলের সহিত 
পিনিয়ান দ্বারা যুক্ত হয়। ফ্লাইহইলেও দাঁত থাঁকে। এই ব্যবস্থায় সেল্ফ- 
টার্টার মৌটরের গুইচ. দিলেই মোটর ঘুরিতে থাঁকে এবং পিনিয়ানটি এরূপ 
ভাবে স্ত্ থে.ডের উপর রক্ষিত হয়, যে উহা! গতিশীল হইয়া! বাহিরে আসিয়। 
ফ্লাইহইলের »দাীঁতের লহিত সংযুক্ত হইয়া! উহাঁকে গতি দেয়। সুইচ বন্ধ 
করিয়া! দিলেই ট্টার্টারের পিনিয়ানথানি পুর্ব স্থানে সরিয়া যায় ও ফ্লাইহইলের 
সহিত সংযোগ ছেদ করে। এইরূপ সংযোজক্কে “বেন্ভিক” (86708) 
ড্রাইভ, বলে। 
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মোটর জেনারেটার চিত্র--২২৫ মোটয় জেনারেটার চিত্র--২২৬ 

চিত্র ২২৫ ও ২২৬এ চাঁপিটি পোল বিশিষ্ট মোটর-জেনারেটারের বাম" 

দিকের চিত্রে কাঝ্েণ্টের গতিপথ ব্যাটারী হইতে মোটে, ডানদিকের চিন্তে 



তমাটর শিক্ষক ই৯২ 

'জেনারেটার হইতে ব্যাটারীতে দেখান হইয়াছে। 
০মাটর-জেলাঢরটার--এই মোটর সাধারণতঃ সেঙ্ফ-টাটিং এর' 

অন্ত বাবহত হয়। ইহায় আমেচারের তার অভিশর মোট এবং অনক 
মোচড় (1০:8307 ) মহা কবিতে পারে । ভাইনাঁমে। ও ই্রাটিং-মোটরকে 
পৃথক না করিয়া! মোটর জেনারেটাঁর হইতে কারেন্ট লইয়। ব্যাটারী চার্জ 
করে। ইহাকে “ওয়ান্ ইউনিট সিষ্টেম” বলে । 

হসাটর তজনা০রেটার 
১। মোটর, ২। ফিল্ড 

৩। গিয়ার হুইল, ৪। 

গিয়ার পিনিয়ান, €। 

কমিউটেটার, ৬। আর্মে- 

চর ওয়াইনডিং। 

চিপ্ে-২২৭ 

এই মোটর জেনাবেটার সেল্ফ-্টার্ট।র রূপে বাবহৃত । ইাতে যখন বৈদ্যু- 
তিক শক্তি দেওয়। যাধ, তখন ইঠার আ।মেচাব সম্মুখদিকে সরিয়া আসে, 
সঙ্গে মগ উগার সাফটেব পিনিয়ানখ।নি ও সরিয়া আমিয়। ফ্লাইহুইলের 
তেব সাহত সংযুক্ত হইয়া ফ্লাইভইলকে চালায়। ইঞ্জিন ট্ার্ট হইলে ও 
রার্ট1বের সুইচ. বন্ধ করিলে আরমেচার স্বীয় স্থানে ফিরিয়া! আসিয়া! ফ্লাই- 
হুইলেব সহিত সংযোজন ছেদ করে । কোন কোন মেকার মে।টব ও ডাই- 
নামে! পুথক পৃথক ইউনটে প্রস্তুত কবেন। উক্ত :প্রণাঁলীকে ছুই ইউনিট 
€ ৮/০ 8216) সিষ্টেম বলে । 



উনবিংশ শিক্ষা 

ইঞ্জিনের রোগসকল ও উহা! নিরব । 
ইঞ্জিন বন্ধ হইবার কারণ ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হইলে দেখিতে 

হইবে যে-_৯। স্গার্ক ঠিকরূপ দিতেছে কিনা। ২। বৈদ্যুতিক তারের পথ 
কোথাও ছেদিত হইয়াছে কিন।। ৩। ম্যাঞ্জেটে। কণ্টান্ট-ব্রেকার ঠিক 

খেলিতেছে কিনা । ৪। তাঁর সকলের যোগ ঠিকরূপে হইয়াছে কিন।। 
৫। তার কোথাও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে কিনা । ৬। তারগুলি ফ্রেমের সহিত 
ব। ইঞ্জিনের সহিত ইন্মুলেসান খুলিয়া যোগ (০৮ 2০810 হইয়া বৈচ্যু- 
তিক গরতি-পথ অবরোধ করিতেছে কিনা। ৭। গ্রেট্রোল সরবরাহ বন্ধকিন|। 

সিলিগুাতে সাময়িক কার্ষ্য না হইয়া! ভ্রমশঃ 
ই্ডিন বন্ধ হওয়1-১। কারবুরেটারে পেট্রোল ঠিকরূপ আসিতেছে 
কিনা । ২। ট্যাঙ্কে উচিতমত পেট্রেরল আছে কিনা । ৩। কারবুরেটারের 
ফিল্টার ময়লা হইয়! পেট্রোলের গতিরোধ করিতেছে কিনা। ৪। যদি 
পেট্রোল-ট্যাঙ্ছ যানের পশ্চাতে স্থাপিত হয়, তবে দেখিতে হইবে, উহার 
পাম্প ঠিক কার্য করিতেছে কিনা। ৫| পাইপ নকলের যোগ সকল 
ঠিকর্ূপ সংযুক্ত আছে কিনা। ৬। উহাদের মধ্যে কোনরপ মলা 
জনিয়াছে কিন।। ৭। পেট্রোল ট্যাঙ্কের মধ্যে বারু বদ্ধ হইয়া পেট্রোলকে 
প্রবাহিত হুইতে দিতেছে কিনা। ৮। পেট্রোল প্রবাহের চাবি সম্প্প 
খোলা আছে কিনা। ৯| অধিক লুব্রিকেটিং তৈলের ফলে স্পাকিং-প্লাগ 
পয়েন্টে তৈল উঠিয়াছে কিনা । ১০। পেট্রোল পাইপে লিক আছে 
কিন1। ১১। ম্যাঞ্সেটো:কণ্টযাক্ট ও ভিছ্রীবিউটাঁর ঠিকমত কার্ধ করে বিনা। 
ইন চলিত থাকে কিন্ত উহার ক্ষমত] কার্য] 

পত্ষোগী হয় না-১। প্লাগ, পি্টন-রিং বা ভাল্ত দিয়া কপ্রেমান 
লিক হইতেছে কিন।। ২। অত্যধিক পেট্রোল বাযুর সহিতর্ট মাশ্রিত 
হইতেছে কিনা । ৩। জেটের মুখ দিয়া পেট্রোল নির্গত হইতেছে কি না 
৪। ইঞ্জিনে রীতিমত লুব্রিকেটিং তৈল আসিতেছে কিনা । €। খ্রকজষট 
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ভাল্ভ, ক্যাম দ্বার। উচিত উত্তোলিত হইতেছে কিনা । ৩। ট্যাপেট 
সকল ঠিকরূপে কাধ্যরত কিনা । ৭। সাইলেন্সার মাটি বা কার্ধনে বন্ধ 
হইয়! একজষ্ট গ্যাসকে ঠিকরূপ বাহির হইতে দিতেছে কিন । 

সিলিগুাতরর মধ্য অগ্নি ঠিকরূপ না আসিয়া! 
ক্ষমত] হ্রাসের কারণ--১। তার সকলের সংযোগম্থল ঠিকরূপ 
আছে কিনা। ২। তাব খারাপ থাকার জ্বন্ত বৈছ্যুতিক প্রবাহের কিছু অংশ 
কার্ধ্য না করিয়া ফ্রেম দিয়! প্রবাহিত হইয়। যাইতেছে কিন! । ৩। প্লাগ 
সকল বেশ পরিফার ও উচাদের পয়ে্টগুলির দূরত্ব ঠিক আছে কিন1। 
৪। ম্যাগ্নেটো ডিস্রীবিউটারে জলীয় বায়ু লাগায় কারেন্টের গতি অপর 
দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে কিনা। €৫। স্পাকিং-প্লগের ইন্সুলেটিং 
কাচ ফাটিয়। লিক হইতেছে কিনা । ৬। সকল সিলিগুাঁর নিয়মিত সময়ে 
কার্য করিতেছে কিন। 

ইঞ্জিন গরম হইবার কীরণ--১। ইঞ্জিন শীতল রাখিবার 
জন্ঠ জলের প্রবাহ ঠিকরূপ হইতেছে কিনা । ২। পাম্প ঠিকরূপ কার 
করিতেছে কিনা । ৩। পাইপ সকল সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কার আছে কিন!। 
৪। জলীয় বাণ্পের ছার, জলের শোত বন্ধ হইতেছে কিনা । ৫। রবার 
পাইপের (0০3০) সংযুক্ত স্থানগুলিতে ত রবার ভিতর দিকে ফপিয়া জলের 
প্রবাহরোধ করিতেছে কিনা । ৬। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় গিয়ারে যাঁন 
অধিকক্ষণ চলিয়াছে কিনা । ৭। জলকে শীতল রাখিবাঞ্ঈ পাখার বেল্টিং 
ছিড়িয়। বা খুলিয় গিয্নাছে কিনা। ৮। উহ মাঁঝে মাঝে পিছলাইয়। 
যার, উহাকে হয় টাইট করিয়! দিতে হয়, না! হয় রজনের গুড়! বেল্টিংএ 
দিতে হয়। ৯। পেট্রোলের ভাগ অধিক যাইতেছে কিনা! । ১০। গ্যাস 
অধিক যাইতেছে কিনা । ১১। অগ্নিদানের সময় পিছাইয়! গিম্াছে 
কিনা । ১২। একই গ্যাস নিরমিতপপে নির্গত হইতেছে কিনা | ১৩। 
ভাল্ড সকল ঠিকরূপে কার্ধা করিতেছে কিন।| ১৪। সাইলেললা য়ের ছিদ্র 
সকল সম্পূর্ণ পরিষ্কার আছে কিনা । 

উঞ্চিন বেশ চলে কিন্ত বানতেক ভাল টাদেন না 
১। ক্লাচ পিছলাইতেছে কিন।। ২। ক্লাচের চামড়া! তৈলাভাবে 
শুদ্ধ হইয়াছে কিনা। ৩। ক্লাচের ম্পি.ং-এর ক্ষমতা ঠিক আছে কিন1। 
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৪। ক্লাচের চামড়া ক্ষযপ্রাণ্ড হইয়াছে কিনা । €। যদি মেটাল ক্লাচ, হয়, 
তাহার ম্পিংইংএর পাতনকলের অবস্থা উত্তম আছে কিনা । ৬| ব্রেক- 
লিভার ব ব্রেক্ষ-সু নিয়মিত স্থানে আছে কিনা অর্থাৎ টিলা! আছে কিনা 
ব৷ কাদ। মাটী গ্রভৃতিতে জাম হইস়াছে কিনা। 

ইঞ্ডিতনর সত্যে ধাক্ক1 সারিবার কারণ--১। পিষ্টন ও 
পিলিগাঁর পরিষার আছে কিনা। ২। লুর্রিকোটিং তৈল ঠিকরূপে 
আসিয়1 বেয়ারিং সকলকে ঠিক রাখিয়াছে ও রাখিতেছে কিনা । ৩। 
অগ্রিন্ফুলিজ্ের 'কাল” অনেক অগ্রে হইতেছে কিনা। ৪ প্লাগ সকল 
ময়লা থাকায় ও উহাদের পয়েন্টে কার্ধণ জ'ময়। গবম হওয়া, নিজে নিজে 

গ্যাসে অমি সংযোগ হয় কিনা । ৫1 বেয়ারিং সকল ক্ষয়গ্রাণ্ড হইয়াছে 
কিনা। ৬। গাজন-পিন+স্রয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা । পিষ্টনগুলিকে 
ঠিকরপে লাগান হইয়াছে কিনা। ৮। সিলিগায়ের মুহুরী সকল দৃঢ়ূপে 
আবদ্ধ হইয়াছে কিন! । পেট্রোল ঠিকরপে প্রবাহিত হইতেছে কিনা । 

গিফ্লার বক্স এবং অপরাপর গতিশীল অংশ হইঢত 
শব্দ বাহির হইবার কারণ-১। গিয়ার-বক্ে লুত্রিকেটিং তৈল 
উচিত মত আছে কিনা ২। পিনিয়ান চযিয়। ব। ক্ষয় হইয়! গিয়াছে 
কিনা | ৩। গিরার বক্সের কোন মুহুরী খুলিয়া বা আলগা! হইয়াছে 
কিনা। ৪| ক্লাচ-ড্রান বা ফ্লাইহুইল দৃঢ়রূপে সংযোজিত হইয়াছে কিনা । 
৫€। ইউনিভার্যাল-জয়েণ্টের কোন পিন বা অংশ কয় হইয়া গিয়াছে 
কিন।। ৬ গিয়র-বক্পের কোন বেয়ারিং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া] গিয়া উহার 
মধ্যস্থিত সাফ টকে অকারণ নড়িতে দিতেছে কিনা । ৭। গাইড ক্ষয়গ্রা্ 
হইয়। ক্লাচের লাইন তফাৎ হইয়া গিয়াছে কিন1। ৭। গিয়ার- 
পিনিয়ানের কোন দাত ভাঙ্গিয়াছে কিন।। 

উর্জিন হইঢেতে শা শে শব্দ বাহির হইবার 
কারণ--১। ম্পাকিং-প্লাগের মধা দিয়! গাস লিক করিতেছে কিন। | 
২। একজষ্ট পাইপ ও ইঞ্জিনের সংযোগ-্থল ঠিকরূপ আছে কিনা । ৩। 
একজট পাইপ ফাটয়া গিয়াছে কিন।। ৪ কত্প্রেপান দেখিবায় চাবি 
খোল। আছে কিনা । ৫। পিষ্টন রিং ভাঙ্গিগ্নাছে কিল! বা পিষ্টন ফাটি- 
স্াছে কিন।। ৬| শবটি পাইপ ব! সাইলেক্সার হইতে কিন 
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চিঞ্তিন চলিতে না! চাহিবার কারণ-স্পার্ক ঠিক আছে 
কিনা। ২1 কল্প্রেসান উচিৎ মত হইতেছে 
কিনা। ৩। পেট্রোল গ্যাস ওবাযুর ভাগ 
ঠিক আছে কিন।। ৪ পেট্রোল জল মিশ্রিত 
হইয়াছে কিনা। ৫। ইন্লেট পাইপ দিয়! 
অধিফ পরিমাণে বাছু সিলিগারের মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে কিনা । ৬। স্পাঞ্ষিং-প্লাগ ঠিক 
আছে কিনা। ৭। জ্যাকেট হইতে সিলি- 
গারেক় মধ্যে জল প্রবেশ করিতেছে কিন! । 
৮। অধিক ভারি পেট্রোল ব্যবহার করা 

হইতেছে কিনা । চত্র_ ২২৭ (স্পার্টেছিং ) 

পাইচেলন্সাতেরের সচধ্য শব্দ হইবার কারণ-_ 
১। মিশ্রিত গ্যাস দুর্বল কিনা, ২। ঠিক সময়ে প্লাগে অগ্নি *ংফোগ 
হুইতেছে কিনা, ৩। কোন সিলিগারের মাধ্য গ্যাসে অন্ি না জলিয়। এ 
| গ্যাস একজষ্টেব সময় সাই!লক্সারেব মধ্যে গিয়া, অপর সিলিগুারের তণ্ 
একজষ্ট গ্যাসের গরমে প্রজ্জলিত হয়! শব্ধ করিতেছে কিন।, ৪। পেট্রোল 
ঠিকরূপ অ।পিতেছে কিনা। ৫ জেটের ছিত্র ঠিক আছে কিনা । 

সুইচ. বন্ধ *রিতলও ইঞ্জিন চলিবার কারণ-পিলি- 
গাঁরের মধ্য বা স্পাকিং-প্লাগে অধিক কার্ধণ জমিল, ইঞ্জিন চালাইলে 
উহা অতিশঘ ছণ্ হয় এবং রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সেই অবস্থায় যখন ইন্- 
লেট গ্যাস মিলিগারেব মাধ যায় এবং পরী গাসকে চাপ দেওয়া হয়, তখন 
এ গ্যাস উপরিউক্ত প্রজ্জলিত রক্তবর্ণ কার্ধণ সংযোগে জল্িয়। ইঞ্জিনকে 

চালাইতে থাকে । তখন বড একট। অগ্থিদানের অপেক্ষা করে না । ঠিক 
হট.-বাল্দ-অয়েল-ই গ্রিনের স্ায় ইহার কাধ্য সম্পাদিত হয়, এইরূপ অবস্থায় 
ইঞ্জিন চলিলে উঠার ক্ষতি হয়। 

উার্ট করিবার সময় ইঞ্জিন ঘুরাইনেল জোর লখগি- 
বার কণরণ--১। উপ্সিন গিয়ারে আছে কিনা। সমস্ত পিষ্টনগুলি 
ঠিকরপে লুত্রিকেট হইতেছে কিন।। ৩। লুত্রিকেট কম হওয়ার দরুণ 
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বেয়ারিং জাম হইতেছে কিনা । 
একজব্ট পাইপ অত্যন্ত গরম হইবার কারণ- 

'১। প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় গিয়ারে অধিক্ষণ ধান চলিয়াছে কিনা। ২। 
অধিক গ্যাস যাঁইতেছে কিনা । ৩। ম্পার্ক নিয়মিত সময়ের কিছু পরে 
দিতেছে কিনা । 91 একজষ্ট পোর্ট কোঁনরপে বন্ধ হইয়াছে কিনা, বা 
'একজষ্ট পাইপ অত্যন্ত সরু কিন1। 

ছনচেলট পাইপ বা কারবুরেটারের মধ্যে শব্দ 
হইবার কারণ--১। ইনলেট -ভাল্ভ ঠিক সমগ্র বন্ধ হইতেছে কিন।। 
২। ট্যাপেট ভালভের স্পিংএর রীতিমত জোর আছে কিনা। ৩। জ্ঞাল্ভ 
সকল অধিক গরম হইতেছে কিনা । ৪। ভাল্ভ সকল নিয়মিত কাধ্য 
করিতেছে কিন। অর্থাত ইনলেট ও এক জট ভাল্ভ একসঙ্গে খুলে কিনা । 
৫ | সিলিগারের মধ্যে গ্যাসে অগ্নি সংযোগ অধিক বিলম্বে হইতেছে কিনা । 

ভ্রাঙ্ক-চেম্থার অত্যন্ত গরম হইয়া ইঞ্জিন হুর্খলের 
কারণ_পিষ্টন রিংএর মধ্য দিয়া গ্রজ্জলিত গাস ক্র্যাক্ষ-চেগ্ারে প্রবেশ 
করিতেছে কিনা । রিং ব1 পিষ্টন ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়াছে কিনা । 

ভাল্ভ এবং স্পাক্ষিং প্লাগে তল উত্তিবার কারণ-_ 
১। ইঞ্জিনে অধিক লুর্রিকেটিং তৈল। ২। গিলিগারের গর্ভ বা বোঁর 
ঠিক গোল নতে! ৩। পিষ্টন রিং অতিশয় টিল! (91800. )। ৪ | যাঁন 
উচ্চ হইতে নিয়ে নামিবার সময় থটল-ভাল্ভ বন্ধ থাকে। ৫ ম্পাফিং 
প্লাগসকল ঠিকরূপ কারা না করিলে। 

রবুভরটাঢের ৫পটট্রাীল না যাইবার কারণ- 
১। ফিল্টার ময়লার দ্বারা বন্ধ। ২। পেট্রেলি পাপ ময়লায় বন্ধ । 
৩। পেট্রোল পাইপের বাকের মুখে বায়ু আবন্ধ। ৪। পশ্চাতে টাঙ্ক 
হইলে, পার্থের বায়ু কোথাও হইতে লিক। ৫। উপরিষ্থিত ট্যাঙ্ক হইলে 
ট্যাঙ্কের মধ্যে বাঁযু প্রবেশ করিতে না পারিলে ট্যাঙ্কের বায়ু, লাক্সান পাম্পের 
স্যায় কধ্য করিয়া পেট্রোল-পইপ দ্িয়৷ কারবুরেটারে পেট্রোল প্রবেশ 

করিতে দেয় না । ৬। পেট্রোল-পাইপ, একজট্ট পাইপের অত্যন্ত নিকট 

দিয়া যাইলে, এ পেট্রোল-পাইপের মধ্যে পেট্রোল গাস গ্রস্ত ভইয়। 
প্েট্রোলকে প্রবাহিত হইতে দেয় না। পেট্রোল পাইপের ইউনিদান মুছরী 
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টিগ। থাকিলেও এরূপ হইর়। থাকে । ৭। ভ্যাকুয়াম-ফিড়. ট্যাঙ্ক থাঁকিলে' 
কোথাও ভ্যাকুয়ামের হানি হইতেছে কিনা । 

সাইচেন্সার হইঢ্ত সব সময় অধিক ধুর বাহির 
হইবার. কারণ--১। ইঞ্জিনে অধিক লুত্রিকোর্টি তৈল ২। কাল 
রং-এর ধু বাহির হইলে বুঝিবে অধিক পেট্রোল পুড়িতেছে। 

যান চালাইবার বিশেষ নিয়সম-যাহাকে কোন মোটর 
যান চাণাইতে হয় তাহার জান। উচিৎ যে, যেমন তাহার নিজের শরীরের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ যানের প্রতিও লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন । 
যানকে চালাইবার পূর্বেই দেখা উচিৎ যে, নিষ্ধিষ্ট স্থান গুলিতে তৈল দেওয়া 
হইয়াছে কিনা, সমন্ত চলনশীল অংশগুলি উত্তমরূপে খেলিতেছে কিনা, 
কোন ফিটং-এর মুহুরী টিলা হইয়া গিয়।ছে কিনা, চাকার নিয়মমত পাম্প 
দেওয়! হইয়ছে কিনা, যানের আলে। সকল ঠিক আছে কিন।, রেডিয়েটারে 
জল আছে কিনা, পেট্রোল-ট্যান্কে আবশ্তকমত পেট্রোল আছে কিনা, ব্রেক 
সকল নিয়মমত কাধ্য করে কিনা, পথের আবশ্ত কীয় যন্ত্রপকল যানেতে ঠিক 
উঠিম্নাছে কিনা । যেহেতু যানের নিয়মিত স্থানগুলিতে তৈল ন! দিলে 
অংশগুলি খেলিবে না ও নিয়মমত কাধ্য করিতে ন। পারিলেই হয় উনারা 
ক্ষ প্রাপ্ত হইবে, না হয় একটু জোর পড়িলেই ভার্গিয়৷ যাইবে । চাঁকানর 
ঠিক মত বাযু-চাপ যদি ন! থাকে, তাহ। হইলে হয় টায়ার মুড়িয়। ক্যাথিস 
খুলিয়া যাইবে, ন! হয় কোন তীক্ষ কঠিন পদার্থের উপর দিয্না চাক! চলিলে 
টায়ার কাটিয়। যাইবে ও টিউবটিও নষ্ট হইবে । ছুই চারিবার টায়ার খুলা 
পরানতে, টারাঁর ও টিউব উভয়েরই ক্ষতি হয়। যানের বাঁতি সকল ঠিক 
ন। রাখিলে প্রথমতঃ পথে, লোকের বিপদ হইতে পাঁরে, এবং চালক ভালরূপ 
রাস্ত|। দেখিতে ন। পাইলে যানে ধাক। লাগাইবার বিশেষ সম্ভাবন1, এবং 
আইনান্ুপারে দায়ী হইতে হইবে । রেডিয়েটারে জল না থাকিলে ইঞ্জিন 
কিছুক্ষণ চপিলে, গরম হইয়া লুত্রিকেটিং তৈধ জমিয়। ও জলিয়! পিষ্টন-রিং 
ভাঙ্গার ও দিলিগার ফাটিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবন। | ইহাতে রেডিয়ে- 
টারের ঝাল খুলিয়া! যাইবারও কারণ হয়। পেট্রোল-টযান্কে পেটোল ন 
থাকিলে দূর পথে যাইয়া পেট্বোল নিঃশেষ হইলেই যানকে ফিরাইয়া আনি- 
বার বড়ই অস্থবিধা হুয়। ব্রেক ঠিক ন। থাকিলেও আবগকগত ব্যবহার 

ূ /1 



২৯৯ মোটর শিক্ষক 

হুইতে না পারিলে, যানটি আয়ত্ব থাকে ন। এবং বিপদ ঘটিতে পারে। 
আবশ্তকীয় ষন্ত্রপকল যানের সহিত না থাকিলে পথে যর্দি কোন প্রয়োজন 
হয় তখন বড়ই অনুবিধার পড়িতে হয়। 

আধুনিক সকল যানেই ইলেক্টু,ক দেল্ফ-টার্টার ব্যবহৃত হয়। যানকে 
্ার্ট দিবা পূর্ব্বেই ড্রাইভারকে দেখিতে হইবে যে গিয়ার-লিভার ঠিক নিউ- 
ট্রালে (৩৪৮51 0091000,) আছে, এবং ইগ্সিসান সুইচ-ঠিক দেওয়। 
আছে, পেট্রোল কক্ খুলা আছে। যদি দেল্ফ টাটা ব্যবহার করিতে হুয় 
তবে সুইচ. দিয়া যানকে ট্টার্ট করিতে হইবে নতুব। ট্টারটিং-হ্যাণ্ডেল ছারা 
্টাট” করিতে হইবে । তাহার পরে দেশিতে হইবে যে, ব্রেক সকল খুল! 
আছে কিনা । ক্লাচ চাপিয়। প্রথমে, প্রথম-গিয়ার দিতে হুইবে, এবং 
এাকঝ্সিলারেটার ধীরে ধাবে চাপিতে হইবে এবং ক্লাচও ধীরে ধীরে ছাড়িয়। 
দিতে হইবে । এইক্পে ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় গিয়ার বদল করিলে যানটি 
'্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হইয়া চলিতে থাকিবে । যখনই গিয়ার বদল করিতে 
হইবে, তখনই ক্লাচ সপপূর্ণ চাঁপিয়! বদল না! করিলে, গিয়ার পিনিয়ানগুলি 
অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবে । যানের গতি, কম বেশী করিতে 
হইলে এ্যাঝ্সিলারেটরকে কম বেশী চাপিতে হইবে । এ এ্যাক্সিলারেটার 
কে।ন কোন যানে পায়ের দ্বারা ও কোন কোন যানেতে ট্রিয়ারি*-এর সহিত 
সংযুক্ত থাকে। আবার কোন কোন যানে হাত এবং পা উভয়ের দ্বায়াই 
থ্যাক্সিলারেটারকে কার্য করান যার । হাতে যেটা থাকে তাহাকে থ,টল 
লিভার (02০06 15৬৩: ) এবং পায়ের দ্বার! যেটিকে কাধ্য করান যায়, 
তাহাকে থ্যাক্সিলারেটার (4০০৩1৩:৪০০:) বলে। পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যেযষান চলিবার সময় চালককে বিশেষ সতর্ক থাঁকা প্রয়োজন, যাহাতে 

কোনরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়, এবং ইছাঁও বলা! হইয়াছে যে, যত কম 
ব্রেক ব্যবহার করা যায়, যানের পক্ষে ততই মঙ্গল । প্রেক ব্যবহারের চেষ্টা 
না থাকিলে দুর্ঘটনার পূর্বেই যানের গতি এ্যাক্সিলারেটারের সাহায্যে 
কমাইয়। ফেলা যাঁয়। হঠাত বিপদে, উত্তম ব্রেক ব্যতিরেকে অন্ত উপায় 

নাই। যাঁনকে কোন কোন স্থানে থামাইতে হইলে, প্রথমে ক্লাচ অফ. করিয়া 
গিয়ার হাগডেগ নিউট্র।লে 'সানিয়! ঈষত ব্রেক কসিলেই থামিয়া যাইবে । 

ইঞ্জন একেবারে বন্ধ করিতে হইলে ইপ্সিপান্ সুইচ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। 
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সুইচে দোষ থাকিলে এবং কাঁধ্য গতিকে ঠিক করিবার সময় না পাইলে 
যানকে টপ.-গিয়ার দিয়া বন্ধ কর! যাইতে পারে; এ সময় এযাজ্িলারেটারের 
সাহাযো গ্যাস একেধারে কমাইয়া দিতে হইবে | তাহাতেও বদি বন্ধ না হয় 
তবে ব্রেক দিয় এবং টপ-গিয়ার দিয়া ক্লাচ ছাড়িলেই ধানের ইঞ্জিন বন্ধ 
হইয়া যাইবে । এইরপে যানকে বন্ধ করা কোনমতে যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্ত 
সময় লয় না করিলেও উপ!য় নহে। চালকের দৃষ্টি রাখা প্রয়ৌজন যে, 
কোন বস্ত, জন্ব, বা মানুষের উপর দিয়! তাহার যানের চাঁকা চলিয়া! না 
যায় । সেইরূপ কোন বিপদ সম্মুখে আসিয়া! না পড়ে; সেইজগ্ধ প্রতি 
মোড়ে এবং জনতা পুর্ণ স্থলে হর্ণ ব্যবহার করা কর্তব্য। অধিক হর্ণ বাজা- 
ইলে লোকে বিরক্ত হয়। চাঁলককে সর্ধদা তাহার বাম পার থে"সিয়া যান 
চালাইতে হইবে । যান হঠাৎ পথের মাঝে বন্ধ হইলে হাত উঠাইয়া পশ্চা- 
তের যানের গতি অল্প করিতে নির্দেশ দিতে হইবে । কোন যোড় ঘুরিলে 
সেই দিকে হাত বাড়াইয়া হর্ণ দিয় জানাইতে হইবে যে যানটী মোড় 
লইতেছে নতুবা অপর কোন যান উহ্বার উপর আদিয়। পড়িতে পারে। 
মোড় ঘুরিবার সময় যানের গতি একেবারে কমাইতে হয়। কোন কোন 
যানের গিয়ার এই সময়ে বদলের আবশ্তক। বেগে মোড় লইলে অনেক 
সময়ে বিপদ ঘটিতে পারে । উত্তম চালক গিয়ার বদলে, গিয়ারে কোনরূপ শব্ধ 
হইতে দেয় না। শবের ফলে গিয়ার পিনিয়ানের দাতের ক্ষতি হয়। বদি 
টিউবে বাধু কম থাকে ব]1 উহা! বাছির হইয়া যায় তবে উহাকে পুনরায় ঠিক 
ন! করিয়। যাঁনকে চালান একেবারে অন্ুচিৎ, চাঁলাইলে টিউবটি একে- 
বাবে কাটিয়। বায় ও ব্যবহারোপযোগী থাকে না। বেগে মোড় লইলে 
চাকার রিম হইতে টায়ারও খুলিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবন] । 



বিংশ শিক্ষা 
ওভারহলিং-( 0৮575858108 ) 

মোটর ইঞ্জিন ওভারহল্ করা বলিলে আমরা! কি বুঝি তাহ! প্রথমে 
জানিতে হইবে। কি কি কারণে ওভারহূলিং করার গ্রয়োজন হয় তাহা 
নিয়ে লিখিত হইল। ওভারছলিং শবের অর্থ যানের সকল অংশ খুলিয়া 
পরিষ্কার কর1। এঁ অংশ সকলের মধ্যে ইঞ্জিনই প্রধান। তারপর গিয়র-বক্স 
ও ডিফারেন্সাল-গিয়ার। ইঞ্জিন ওভারহলিং-এর প্রয়োজন যথ1-_ 

১। কল্প্রেলান কম ব। সকল সিলিগারে গ্যাসের চাপ অনমাঁন হইলে। 
২। ভাল্ভ দিটিং লিক্ করিলে, ভাল্ভ ষ্টেম ক্ষয্রাপ্ড হইলে বা 

ভাল্ভ ধাকিয়। গেলে। 
৩। ইঞ্জিনের মধ্য হইতে কোনরূপ শব্ধ বাহির হইলে অর্থাৎ বিগ. এও, 

মেন, গাজন-পিন, পিষ্টন্ এবং রিং ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে। 
৪। ইঞ্জিনের গ্লাগে অযথা তৈল দ্বার প্লাগকে ময়ল! করিলে। 
৫| ট্যাপেট ও ট্যাপেট-গাইড-ক্ষয়গ্রাণ্ত হইলে । 
৬। কারবুরেটার ঠিক করিয়াও পেট্রোল অধিক খর হইলে । 
উপরোজ্ অংগুলি, ইঠ্রিন অতিশয় যত্বের সঠিত ব্যবহার করিলেও 

নানা কারণে উহাদের পরিষ্কার করা এবং বদল করার প্রয়োজন হয়। 
এই কার্য, ইঞ্জিনকে ন] খুলিয়া করিবার উপায় নাই। যেমন দিলিগারের 
মধ্যে কার্বণ জমা, ক্ষয় প্রা পিষ্টন-রিংগুলিকে বদল করা, বেয়ারিং ও বুম 

গুলিকে ক্ষ প্রাপ্ত অবস্থা হইতে পূর্ববাবস্থায় 
আন, অর্থাৎ রেয়ারিংগুলিকে পাড়ান, গাজন 
পিনগুপলিকে আবগ্তকমত বদল করা, ইত্যাদি 
উপরোক্ত কাধ্যগুলি করিতে হইলে সিজিগার 
ও অপরাঁপর অংশগুলিকে খুলিবার প্রয়োজন 

হয়। এগুল্লি খুলিবার ও লাগাইবার পদ্ধতি 
নিয়ে বণিত হইল । প্রথমে ইনলেট ও একজষ্ট 

(কার্ষণ অপসারণ চিত্র--২২৮)পাইপগুলি খোল প্রয়োজন, তারপরে আব- 
স্টকমত রেডিয়েটার, সাঁক্সান্-পাথা, লুক্রিকেটিং অয়েল-পাইপ, ম্যাগ্নেটো। 
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গ্রভৃতিকে খুলিতে হইবে । তারপরে সিলিগারের নিটের ন1টগুলি খুলিয়! 
ঠিক সমান ভাবে ধীরে ধীরে সিলিগাঁরটিকে উঠাইতে হুইবে। একক্র ঢালাই 
সিলিগুার ভারী হয় অতএব মজবুত দড়ী দিয়া উহাকে উত্বমরূপে বীধিয়া 
প্র দৃড়ীর মধ্যে দুই একটি বাঁশ গ্রবেশ করাইয়া, & বাসের সীমাগুলি সাব- 
ধানের সহিত ধীরে ধীরে উভোলন করিলে সিলিগাঁর ধীরে ধীরে উঠিতে 
থাকিবে । এ সময় একজনের দৃষ্টি রাখ! উচিত যেন কোনরূপে পিলিগার 
কাত বা একদিক অধিক কিন্বা অল্প উত্তোলিত না হয়; কারণ প্রন 
অবস্থ। হইলে পিষ্টন ব) পিষ্টন রিং ভায়া যাইবার এবং নিলিগ্ডারের গাত্রে 
দাঁগ লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা ৷ সিলিগার খোল। হইলে, পিষ্টন-রডগুলিকে 
এবং পিষ্টনগুলিকে নাঁড়িয়। দেখিলেই বুঝ1 যাইবে, যে পিষ্টন-রড্, বিগ- 
এগু-বেয়ারিং কিন্বা-গাঁজন পিন্ টিলা হইয়াছে কিনা । ফ্লাই-হুইল ধরিয়া 
ক্রাঙ্ক-সাফ টকে ঈষৎ উত্তোলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্রাঙ্ক- 
সাফ বেয়ারিংগুলি টিলা কিনা । মেন বেয়ারিং ও পিষ্টন-রড. বেয়রিং- 
গুলি যদ্দি টিল। না হইয়! থাঁকে, তাহা হইলে উহাদের অনর্থক খুলিবার 
প্রয়োজন নাই। যদি টিল। থাকে তবে ক্লাচ.-কাপলিং ও চেম্বার-সিটস্থ 
বোণ্টগুলি খুলিয়া দিয় দড়ি বীধিয়! ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইতে 
হইবে, এবং দেখিয়া শুনিয়া প্রয়োজন বোধে মার্কা দিয়। চেম্বারের নিয় 
অংশটা এবং বেয়ারিংগুলি খুলিয়] ক্র্যাফ-সাফট ও পিষ্টন-রডগুলি খুলিতে 
হইবে । চেস্বার নাব1ইবার পূর্বেই পিষ্টনগুলি খুলিয়া! লইলে উহাদের ভাজি- 
বার আশঙ্কা থাকে না। সমস্ত অংশ খুল। হইলে সাবধানের সহিত লুব্রি- 
কে টিং তেল পরিফার করিয়। মেন বেযারিংগুলি, কঙট। টিলা! হইয়ছেদেখ। 
যাইবে এবং আবশ্তক বোধে যদি হোয়াইট-মেটাল যেয়ারিং হয়) তবে & 
মেটাল পুনরায় পূরণ করিয়া! বেয়রিংএর জার্ণালের মাপ অনুসারে কৌদাই 
করিতে হইবে । যদি গান্-মেটালের বেয়ারিং হয়, তবে 'ী বেয়ারিং বদল 
করিয়। নূতন যেয়ারিং লাগাইতে হইবে। যদি অল্প টিলা! হয় কেবল বেয়ানিং 
এর কাট) ছুইধার রেতি বা ফাই দিয়। একটু কাটিয়া জার্থালের মাপ 

অনুযায়ী বেয়ারিংএর মধ্যে 'ফ্রেপার” দিয়। চিল্লা) জানালে সর্বস্থান 
সমান ধরে এইরূপ করিতে হইবে । (চিত্র ৫৭ ৮৪ পৃ) দৃষ্টি রাখিতে হইবে 
যেন বেয়ারিংগুলির একধায় বেশী বা কমকাটা না হয়, এবং বেয়ারিং 
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টাঁইট, কবিয়। বশাধিলে পাঁফটে জাম নাহয়। পিষ্টন-রড. বেযারিং- 
গুলিরও উপরোজ ব্যবস্থা । 'ধিকস্ত বেয়ারিং পাডাইবার সময় 
রেয়ারিংএর পাশ কাটিয়া ফেন্ প্রেটের উপর পিষ্টন-রড.কে 
দণ্ডায়মান ভাবে রাখিয়া স্রাইবার দিয়! দেখিলে উহ! ঠিক সোজা 
দেখা যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এঁবেয়ারিং ঠিক কাটা হইয়াছে। 
দে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, বুসের মধ্যেও ববাবর সমব্যবধান আছে। 
তারপরে সকল দিক দেখিয়। শুনিয়] বেয়ারিং বীধিতে হইবে । যদি ইহার 
একটু তারতম্য হয় তাহা হইলে পিষ্টন-রড. ও পিষ্টন্ একদিকে বাকিয়া 
থাকিবে, এবং ইঞ্জিন চলিলেই অল্প সময়ের মধ্যেই দিলিগারের গর্ভ (১০:০৩) 
এবং পিষ্টন উভয়কেই একদিকে ক্ষয় করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ষয়প্রা 
স্থান দিয়। গ্যান নির্গত হইতে থাঁকিবে ও ইপ্রিনের কল্প্রেপান কমিয়। 

যাইবে। কাজেকাজেই পেট্রোল খরচ সত্তেও ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ কার্য মতা 
পাওয়! যাইবে না, উপবস্ত ইঞ্জিন চলিবার সময় উহ! হইতে শব নির্ত 
হইবে। উপযুক্ত ও হু"পিয়ার কারিগর ব্যতীত এই ক্কাধ্যটী সম্পন্ন হইতে 
পারে না। গাজন্-পিন্ টিলা! হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে এ পিন্ব 
উহ্থার বুম্ কোনটা টিলা ইইয়াছে। উহ নির্ণয় করিয়া ক্ষয়গ্রাপ্ত অংশটি 
বদলাইয়! দিতে হইবে। অনেক সময় দেখ। যায় যে পিষ্টনের মধ্যে গাজন্- 
পিন্ ধরিবার গর্তগুলি পিষ্টনের নিম ও উদ্ধগতির জন্ত বাদামী (0৮51) 
হইয়া যার়। এইরূপ হইলে পিষ্টনে গাঁজন্পিনের বোর ও বুসের বোর 
রাইমার দিয়! বড় করিয়া উ মীপের গাজন্পিন্ লাগাইতে হইবে | পিষ্টন- 
বিং সচরাচর প্রত্যেক পিষ্টনে তিন, চারি ও পাঁচটি দেখা যায়। এরিং 
ইঞ্জিনের ফিট করা দোষ ন। হইলে শীপ্র ক্ষয়প্রাণ্ড হইতে দেখ! যায় ন1। 
অনেক ক্ষেত্রে লুররিকেটিং তৈলের অভাবে উহা ক্ষয়প্রাথথ হইয়! থাকে। যে 
সে কারখান| হইতে রিং গ্রস্থত করিয়। বদল করণ, মনকে গ্রবোধ দেেওয়। 
মাঞ্জ। যদ্দি'মেকারের' রিং পাওয়া যার তাহা হইলেই ভাল, নতুবা! যে 

সকল রিং কারখানায় উত্তম ইঞ্জিনিয়ার বা পরিদর্শক নিজের! গাড়াইয়! 
প্রস্তুত করান সেইম্বানে ইহা তৈরী করান উচিত । রিং সকলেই প্ররস্তত 
করেঃ বাছিরে তাহার] দেখিতে গোল, কিন্ধু সিলিগুারের মধ্যে প্রবেশ 

করিলেই তাছায়া বাদামী (0551) আকৃতি ধারণ করিয়া মিলিগায়েরগর্তকে 
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বাদামী করে। ফলে কত্প্রেসান কম হয়, এবং সিলিগা- 
রেরও সর্বনাশ হয়। সি'লগার উঠাইবার পু্ব্বই উহ্থার, 
ভাল্ভগুলি খুলিয়! সিলিগারেদ মধ্যের পিষ্টনের উপরের 
এবং ভাল্ভের গাত্রের কার্বণ ব। ময়লাগুলি পরিষ্কার! 
করিতে হইবে। পরিফাঁব করিবার সময় দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে যেন কোন প্রকারে লিলিগাবের ভিতরে এবং 
ভাল্ভের সিটে আচড় ন। পড়ে । ভাল্ভ লাফ. করি" 

বার পব দেখিতে হুইবে যে উহাব। নিজ নিজ গিটে 
উত্তম ভাবে বসে কি না। লচরাচখ দেখিও পাওয়া 
যাষ যে একজই্ট ভাল্ভগুলির গিটে এবং ভাল্ ৬ ছোঁঢ 

(চিত্র-২২৯। ভাল্ভ খোল) ছোট দাগ বা গর্ত € 20108) 

ভ।লভ লিপ্টার ব্যবহার চিত্র ২৩০ ও ২৩২ 

হয়। অতএব এ ভালভগুলি উত্তমরূপে সিটেব 
সহিত পাড়ান করিতে হইবে । পাডান 
কার্ধাকে গ্রাই্ডিং বলে গ্রাইগ্ডিং খুব মিহি 
এম|রি পাউডারর পঠিত একটু লুত্রিকেটি* তৈশ 
মিশাইয়] কাদার গ্যায় করিয়া, ভাল্ত পাটি 
উপর রাখিয়! নির্দিষ্ট ভালভ গুলিকে পৃথক ভ।বে 
স্ক, ড্রাইভারের সাহায্যে ঘুয়াইয়া, এবং মাঝে 
মাঝে উত্তোলন করিয়। যাহাতে বেশ পাড়।ন্ হয় 
সেইরূপ করিতে ছইবে। বদি ভাস্ড সিট ও 
ব্রিংগুলিকে এমন ভাবে সাজাইয়। লইতে হইবে, চিত্র--২৩২ 
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বিশেষ দাগি হইলে, যাহাতে (লিলিগ্ডার বসাইবার পূর্বেই) কোনরপে গ্যাস, 
চেস্বারের মধ্যে পিষ্টন রিংএর কাটা স্থানগুলি দিয়! বাহির হইতে ন! পারে, 
এবং পিষ্টন ও সিপিগ্ায়ের মধ্যে পরিষ্কার লুর্রিকেটিং তৈল মাখাটয়া দিতে 
হইবে। সিলিগার বলবার স্থানে একখানি মোট! কাগজের প্যাফিং দেওয়া 
আবন্তক। দিলিগুরকে তুলিবার সময় ঠিক যেরূপ ভাবে খোলা হইয়াছিল, 
সেইরূপ ভাবে হড়ি ও বাশ ত্বায়। সতর্ক ও বলবান ব্যক্তির সাগযো উহ্থাকে 
লইয়। চেম্বারের উপর শৃগ্ছে ঝুলাইয়া ধরিতে হইবে । পিলিগাঁরগুলি একত্রে 
কাষ্িং হইলে, ক্রাঙ্*-সাফটকে এমন অবস্থায় রাখিতে হইবে, যাাতে মধোর 

ছুইটী পিষ্টন্ অগ্রে পিলিগারের মণ্যে যয়। একজনকে দেখিতে হইবে, যেন 
কোন প্রকারে পিলিগু।র কাত হইয়৷ বা হেলিয়। না ঝুলে। অপর আর 
এক বা দুইজনকে গ্রবেশোপযোগী পিষ্টন্তয়ের প্রথম হুইটি রিং সুবিধামত 

অনুলী দ্বার। বা শক্ত টোয়াইনের দ্বারা কিম্বা টিনের পাত ছার। চাপিয়। 
ধরিলে, এবং পিলিগারকে সাবধানতার পাহুত ধীরে ধীয়ে নামাইলেই পিষ্টন- 
সহ রিংগুলি একটার পর জায় একটী করিয়! সিলিগারের মধ্যে প্রবেশ 
করিবে । ইহার পর পার্থবন্তী ছুইটি পিষ্রন ধাঁরে পরে উঠাইলে এবং পূর্ববমত 
উপায় অবলম্বন করিলে উঠান্নাও বিন। আপত্তিতে স্ব শ্ব স্থানে গমন করিবে। 
একট, লাবধানতার সঠ্তি কাখ্য করিলে বিং কিন্বা পিষ্টন ভাঙ্গিবার আশঙ্কা 
থাকে না। সিলিগ্ার নি্জ স্থানে বিলে উহ্থার মুহুরী ঠিকরপে লাগাইয়। 
তারপরে বাকি অংশগুলিকে এক একটি করিয়া নিজ নিজ স্থানে স্থাপন 
ফরিতে হইবে । এইন্তানে জানিতে হইবে বে, কোনরপে কোন স্থানে যেন 
স্পিং ওয়াপার বা স্পিপ্ট-পিন বাদ না যায়। টাইমিং গিয়ার খুলিলে পুর্ব 
উল্লিখিত হিসাবমত লাগাইবে। কাবুরেটারের ফেস-প্যাকিং বদি লিক্ 
খাকে, তবে ইঞ্জিনের গতি কমান যায় ন।, কমাইতে গেলেই ইঞ্জিন বন্ধ 
ভইয়া যার | ইগ্রিসান টাইম পুর্বোক্ত উপায়ে বাধিতে হইবে । যদ্দি যানটি 
ইলেকটট্রক্যালি ফিট. থাকে তবে তারগুলিকে পুনরায় টেষ্ট করিয়া শ্ব সব স্থান 
দিয়! লইয়। ফিট করিতে হইবে । রেডিয়েটার ঠিক লাইনে না বমিলে 
অনেক সময় বনেট. বসে না। ওভারহলিং করিবার পরে সকল বুম ও 
বেয়ারিং টাইট থাকাম ইঞ্জিনকে প্রথমে ষ্টার্ট কর। কঠিন, কেহ কেহ 
ধানকে ঠেলিয়। ও গিয়ার দির) ষ্টার্ট করেন, কিন্ত উহা! একেবারেই 
ফর। উচিৎ নহে, হাতল দ্বারা ষ্টার্ট করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উহাতে 

৭ মো__২৯ 
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যানের অপর কোন অংশ গ্রথম ট্টাটিং এর সময় বখম হয় না। 

যানের বডি ও উহার সব্রঞ্জাস 
হ্বভি (9০৫ )__যাহার উপর আরোহী বসে, সেই অংশটিকে বড়ি 

বলে। ৰডি নেক প্রকারের হয়, যণা_ টর্পেডো, ল্যাগুলেট, লিমোগিন 
কফিটম ইত্যাদি। অধুনা টর্পেডো, ল্যাগুলেট, লিমোসিন ও ছ্লিম-লাইন 
বডিরই অধিক গ্রচলন। এই বডি পূর্বে সম্পূর্ণ কাটের স্বার। নিম্মিত 
হুইত। অধুনা কতক কতক যানের ফ্রেম কাঠের এবং উহার উপর লৌহের 
চাঙ্গর মারা । কোন ফোন মেকার একেবারে কাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়! 

ক্রেমেক্ উপর চাদর মারি] বড়ি গ্রস্ত করেন । এই বডির চাদর ২* হইতে 
২৪ গেজ পধ্যন্ত গুরু হয়। কেন কেহ গ্যাল্ভানাইজড. সিট দিয়া বডি 
প্রস্বত করেন । কেহ কেহ বা লেড-কোটেড (1.৩ ০০৪৩ ) ব্র্যাক 

সিট বাবার করেন। গ্যালভানাইজড. চাদরের উপরের রং অধিক দিবস 
থাকে না, কিন্তু ব্রাক নিটর উপয় অধিক দিন স্থাক্ী হয়। ব্যাক পিট 
হইসে স্বং উত্বিয়া গেলে এস্থান্টী শীঘ্র মরিচ! ধরিয়া! নষ্ট ₹ইয়] যায়| 

২1 মান্ড গার্ড (১15৭-555:0 )- অধুন| মাডগার্ভ নানা ফ্যালা- 
নের প্রস্তত হইতেছে । উত্তারাঁও গাল তান।উজড. বা ব্র্যাক-সিট দ্বারা 
প্রস্তুত হয়। উগান্দের গেজ ১৮ ১ইতে ২২ পর্যন্ত। কোন কোন মাড় 
গাড' একটি চ্টি তে প্রস্তুত, আবার কোন কোনটির পার্থের বিডিং 
স্বিভেট, করা বা কালা থাক। একটি সিট হইতে গ্রস্ত, তত মাড.গাড আকা 
পেক্ষ। স্বানী ও দেখতেও সুন্দর । মাডগার্ড এমন ভাবে প্রস্াত হওয়। 

উচিৎ যে যানের চাকা ঘুরিলে কদম উপরে না উঠে। চাক। সর্ধদাই মাড,- 
পাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিলে এ মাশক্ক। খাদক ন|। 

৩1 ক্ুটত্বোর্ড ও সাইড ০বার্ড--(£০০৮৮০৪:০ 
8806 7০270 _- প্রথমটি দ্বারা আরোহী যানে আরোহণ করেন এবং 
দ্বিতীয়টি বডির ও ফুট বোর্ডের মহত সংলগ্র থাকে ও উই1র দ্বারা কর্দাম 
নিবারণ করে। ফুট-বোড? লৌহের বা কাঠের চাদর দ্বারা এ স্তত। সাইড 
বো লেনের চাদর ব। অয়েলরুথ দ্বারা প্রস্তুত হয়। 

৪1 বালের গদি ও পিতি (09%7191003 200. 56913 )-_ উত্তম 

যানে গদি ও পিঠ, হর্য-লেদার দ্বারা প্রস্তুত হয়। আজকালের অল্প মূল্যের 
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বানেতে ইমিটেলান লেদার অর্থা অয়েলরুথের গদি সচরাচর দেখ! যায়, 
উহ! রিয়েল লেদার হইতে হঠাৎ চেন! কঠিন, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ 
নষ্ট হইয়া যাগ্ন। আধুনিক দামি যানে গদি ও ঠেসের মধ্যে শ্রিং ও 
চুল দিয়া ইাফিং করা হয়। ট্রাফিং ভাল হইলে, গদি অধিক দিবস স্থায়ী 
হয়। চর্ম গদিকে ক্রিম দিয়া নরম রাখিতে হয় নতুবা! উহ। অল্প দিনে 
ফাটিয়! যার়। অয়েলরুথের, গদিতে তৈল লাগিলেই শীঘ্র উপরের কোটিংটা 
লাক হইয়! গ্লিয়! যায় । লেদার এবং অয়েল ক্লথ দুই গ্রকারেরই গদি 
ও ঠেগের স্বতন্ত্র 'কনার” করিয়! দেওয়! যুক্তিযুক্ত । 

৫ ভ্কৃভ. বা! চাল (£1০০৭)__নাধারণ টুরিং যানে হুড, ব্যবহার হইয়া 
থাকে । উহাকে ইচ্ছ।মত খুলা ও লাগান যায়। এ হুড. কার্টের বা লৌহের 
ফ্রেমের উপর চামড়া বা হুড-ক্লুথ লাগান। সাধারণতঃ হভ.-রুথেরই হুড. 
অক দেখ! যায়। কাষ্টের ফে,মের সহিত যে হুড-রুথ লাগান হয় 
তাহ প্যাচ মুভপী দ্বিয়া1 ত্াটা হ্যাঁ হুডফে ম দুই প্রকারের যথা--১। 
(026 702 1০০৫ ) একটি ব্যক্তির ছার। উঠান নামান বার়। ২ 
বইটি ব্যক্তির বারা উঠান নামান যায়। হুড. কিছু দিবস ব্যবহার করিবার 
পরে উন্ধার কাপড় পাতিল। তইয়! যাঁর এবং পরে বৃষ্টির জল ভিতরে পড়ে। 
[সই ক্ষেত্রে ত ক্যান্ষিমের (130০0. ০100) উপর রবার সলিউসান বা 
কুফিং সিষেপ্ট লাগাইয়া দিলে জল পড়। বন্ধ হয়। কেহকেহ বর্ধার সময় 
শ্ংরলক্থ লাগাইয়া থাঁকেন। এ অয়েল-রুথ বলার দ্বাব আঁটকান হয়। 

৬1 উত্ও-ঙি -শ্ষি,ন ব। প্লীস-০ফম (৬1170 30:661॥ ০0 

81535 750৩ )- ড্াইজারের সম্মুখের কাচখানিকে উইগু-্ষিন বলে। 
কোন কোন ধানে কাচখানি, পিতলের বারে বা রডে এবং কোন কোণ যানে 

কাটের ফ্রেমের দ্ার। ধৃত হয়। উঠ।কে ইচ্ছামত হেলান যায়। এ ক্কাচে 
জল পড়িলে দ্রাইভ।বের রাষ্তা দেখ। বড়ই কঠিন হয়, সেই জঙ্কা বর্ষাকালে 
উহার উপর একট গ্রিপারিণ মাথাইয়। পরিফ|র করিয়! দিলে জল পড়িলে 
দাড়ায় না। আধুনিক থানে যা্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক 'ওয়াইপার” ব্যবহার হয়। 

৭1 ভ্যাস ০বার্ড ফিটিংস (089 ১০7০ 000৫5) 
ড্য।স বো ড্রাইভারের সন্মুখের কাউলের নিয়ের প্লেট! ইহা লৌঠের বা 
কান্ঠের দ্বারা প্রস্ত 5, ইহা'ত মিটার, ঘড়ি, স্থইচ বোড প্রভৃতি স্থাপিত হয়। 
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৮৮1 আঢেলাফ (81)- প্রত্যেক যানে অন্ততঃ ৫টি আলোক 
থাকে যথা_২টি হেড.লাইট, ইহার! সাসীর সহিত সংঘুক্ত হইয়া একেবারে 
সম্মুখে থাকে। ২টি সাইড লাইট ইহার মাডগাডের উপর ব। উইগু 
স্কিনের ছুই ধারে থাকে। ব্যাক বা টেল লাইট, যানের পশ্চা ভাগে 
নগ্বর-প্রেট পড়িবার জন্য ও লাল নিদর্শনের জন্য খাকে। হেডলাইট 
ছুইটি কারবাইড গ্যাঁস বা ইলেকট্রিক, সাইড এবং টেল লাইট, তৈল বা 
ইলেকটি ক দক প্রজ্জলিত হয়্। কখন কখন ড্যাস বোডের উপর ও 
আরোহী সিটের নিকট এবং ঢাক! যাঁন হইলে, ইহার চালেও আলোক ফিট. 
কর) থাকে । আধুনিক ষান সকলে বৈদ্যুতিক বাতি রই প্রচলন হইয়ছে। 

৯। যাঢনর হর্ণ (5010 )ইহা মতর্ক বধিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 
নেক এ্রকারের হর্ণ আছে যথা,__ইলেবুটিক, যান, একজষ্ট হর্ণ, মাই" 
হুইল কর্ণ, হাও মেকানিক্যাল হর্ণ ইত্যাটি। ইহীরিগের নধ্যে ইলেক্টি,ক 
বা ও ও হা মেকানিক্যাল হর্ণের বিশেব প্রচলন | বম্ ইলেক্টিক ংর্ণও 
বিশেষ উপযোগী । 

১০1 তেন (8০০০0) ইচা ইঞ্জিনের ঢাক্ষা, ওয়োজন হইলে 
ইহাকে তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলা যায়। উচছা গ্রাদ কজ। পিগ্ন। ৪ গিট 
লৌহের হালের দাবা প্রস্তত। এযলুমিনিয়াম ব1 জান্দান সিলিক্কারেয়ও হয়। 

গ্যারাজিং ৰা ষান রাখিবার নিক্সম (04758108 )- 
যান চলিয়া আসলেই উহাকে নিদিষ্ট গ্ ক্ধের মধ্যে রাখিয়া প্রথমে ছড. গদি, 
পিঠ এবং পাপস প্রভৃতি ভাল ককিম্ন। বুরুষ দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হয় । 
তারপরে প্রচুর পরিমাণ পরিফার জল দ্বার] উ€ার বডির বাহির দিক ধুইন্ডে 
হয়। বডির ধুলা গ্রাথমে ঝাড়িয়া ন। লইলে এ ধুলার ছার] রংএ দাগ হইতে 
পারে। প্রচুর জল দিয়] ধুইয়! দিলে এ ধুলাগুলি জল দার! নরম খ্য়। 
দলের “প্রের' বারা যান ধোৌঁভ করাই বিধেম্। উহার অডাষে ধুলা ভিজিয়া 
গেলে একথগ্ু শ্যামন় লেদার” বা! ধৌত করিলেও হয়। মাডগাডে'র নিমের 

কর্দম কখনও ঠাচিয়। তোল! উচিং নছে। ভাাতে মাঁডগাডের নিমের 
রং সত্বর উঠা যাইয়! লোহার চাঁদয় বাহির হইয়া পড়ে, এবং কর্দিমের 
নহিত এসিড পদার্থের দ্বারা উহা মরিচ! ধরি শীত্ব ক্ষর়প্রাপ্ত হয়। এ 
কর্দীম শুফ্ধ হইলে বেশ ভাল করির। উহাকে ভিছাইন়্! একখণ্ড ক্যান্বিস ও 
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বুরুষ হবার পরিষ্কার করা উচিৎ। এইরূপ ধত্ব লইলে রং অধিক দিবস 
স্থায়ী হয়। সকল সময় দৃষ্টি রাখিতে হয়, টিউবের ভাল.ভের জাম মুহুরী- 
গুলি উত্তমরূপে লাগান আছে কিনা, নতুবা এ স্থান দিয়া জল প্রবেশ 
করির। টায়ার ও টিউবগুলিকে অতি শীঘ্র নষ্ট করে। যদি যাঁনটি অধিক 
দিবস ব্যবহৃত না চয় তবেমঁতাহার চা ক'গুলি মাটি হইতে উত্তোলন করিয়। 
ঝাখ! ও পাম্প কমাইয়। দেওয়া গ্রয়োজন। তাহাতে টায়ার টিউৰের ক্ষতি 
হয় না। সমন্ত সংষোগ স্থলগুলি অর্থাং ইউনিভারশ্তাল জয়েণ্ট প্রভৃতি 
যাহাতে ধুল। লাগিবাঁর সম্ভাবন।, সেইগুলি বেশ করিয়া চর্ম নিশ্মিত কভার 
দ্বার! ঢাকিয়া রাখ ও উহার মধ্যে গ্রিজ দেওয়। প্রয়োজন । উইগুক্রিনের 
কাচ বেশ ভাল পালিস রাখিতে হইলে উহা গ্লিসারিন, লাগ।ইয়া, পরিষ্কার 
শ্যাময়-লেদার দিয়া ঘসিলে, বেশ পাঁলিস হইবে এবং কাঁচে জল লাগিলে 
তৎক্ষণাৎ গড়াইয়। পড়ির়! যাইবে । বদি পিতলের ফিটিংস অধিক থাকে 
সবে উহ্বাদের মেটাল পালিস দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। “বাসে বেশ 
উত্তম পালিস। বদি ণিকেল অংশ অধিক থাকে তবে উহাদের খড়িগু"ড়। 
ব1 এক প্রকার প্রেট পালিস দিয়! পরিক্ষার করিতে হইবে । বডির রং 

ঠিক রাখিবার জন্ত ওয়াগারমিষ্ট বাঁ মার্কে।লাইস ড-ওয়াঞ্স ব্যবহারে বডি 

পালিপ করিলে বানখানি গ্লেখিতে সুন্দর হয় এবং বং সর্বদাই নৃতন 
দেখায় । উহা! তরল পদার্থ, একটি “শ্রে+ মধ্যে পুরিয়! পিচকাপীর দ্বার! 

ৰডিব উপর দিষ শ্রাময় চাঁমভা দিয়| মুছিয়] লইলেই বডির রং এর জেল্লা 
বাহির ছয় । হুড ঝাঁডিষ! দিলে পরিষ্কার থাকে । একটি বর্ধা হুডের 
উপর দিয়া গেলে দ্বিতীয় বর্ধাতে উহ! দিম! জল পড়ে, সেইডন্য উহাতে 
মোম ও তিসির ঠৈল গরম কবিয়া লাগাইলে জল পড়া বন্ধ হয়। হুড. 
ক্লথ স্ুবিধ। জনক নহে, হুড কানভাস ব্যবহার করাই ভাল। 

এই পুস্তকে লরী যানের বিষয় কিছু বর্ণনা নাই। পৃথক করিয়! উহ্বার 
বিষয় কিছু বলিবারও নাই। সাধারণতঃ উহা! অপরাপর টুরিং প্রভৃতি 
বান অপেক্ষ! বড় এবং উনাদের ইঞ্জিনও বড়। সধারণ লরী বলিলে আমরা 
৩1৪ টন মাল টানিবাঁর জন্ট প্রত্তত মোটর াঁন বুঝি। উচ্ভার উপর মাল 
বেঝাই করিলে মাল বাহী বান হুইল, এবং মনুষ্য বসিবার বন্দোবস্ত থাকিলে 
“ওক্লিবাম” নামে অভিহিত হয়। মনুষ্য বহন করিবার লরী ব। ওয়িবাসের 
চাঁকাগুজিতে বায়ু ভর। টার লাগান হয় | মাল বহন করিবার জন্ত যে 
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যানগুলি প্রত্তূতত হয় উহাদের চ[কারও আজক্কাল নিউম্যাটিক টায়ার থাকে। 

0মাটর বাস ও লরী (11010 05 210 [0 )-ইহা- 
দিগের ইজিনের গঠন ও কাধ্যাবলী, সাধারণ যানের ইঞ্জিনের ন্যায় । কেবল 
মাত্র প্রভেদ, ইহ1 বড় ও ভারী। সেইজনা ইহাতে য্দ কাড়ান সাফ 
থাকে তাহ। হইলে, পশ্চাং এ্যাকসেলে বেভেল গিয়াবের পরিবত্তে ওযাম" 
গিয়ার ব্যবহৃত হয়, নচেৎ চেনড্রাইভ ব্যবহৃত হয়। ইহাদ্দিগের় সালীব 
উপর বডি, কাধ্যানুযায়ী যেরূপ ইচ্ছা (ফ্লাট ব। বাস) করা ধাইতে পারে । 

আজকাল সাক্লান গ্যাস ইঞ্জিনও ল্মীতে ব্যবজত হইতেছে । 
রী গুলিব চাকা উন্ভাদের ওজন লইবার সামর্থের উপর নির্ভর করে। 

এক টন লরীতে সাধারণ ট্ররিং যানের ন্যায় চাকা ও টায়ার টিউৰ ফিট 
করা হয়, কিন্তু মাল বহনকারী ১॥* টন হইতে ততোধিঞ্চ উদ্ধা, লরী যানে 
চাঁক? হয় ঢালাই লোহার, ন। হয় ডিষ্ষেব গ্রস্ত ও উহাদের উপর বাঘুভর। 
ববার টায়ার ফিট করা হয়। 

অগ্নি ও নিশ্লাপণ 

তৈল।দি দ্রধ্য লইর!| কাধ্যে, অনেক সময় অগ্রি ল।গিবার মম্ভাবনা, 
এবং সেইরূপ কোন দুর্ঘটনা হইলে উহাকে নির্বাপণের পথ কিছু জান। 

থাকিলে বিশেষ উপকান্পে লাগে । পেট্রোল প্রভৃতি তৈলে অগ্নি লাগিলে উহু! 
নির্বাপণ করান বড়ই কঠিন। জল দ্বারা উঠা নির্ববাপণ হওয়া দূরে থাকুক 
অগ্নিশিখা আরে প্রবল হয়। এইরপ অগ্রিকে ধুলা, মাটী বা কোথাও কম্বল 
ঢাকা দিয়] নির্বাপিত করিতে হয়, কিন্তু গ্যাসে অগ্নি লাগিলে এরূপ 
নির্বাপিত করিবার কোন উপার থাকে না। অনেক সমম্ব সোডা ও 
গ্যাসিড মিকচার, জল অপেক্ষা! ফলপ্রদ হয়। 

দুইটা প্রথা, অগ্নি নির্বাপণ কাধ্যে ব্যবহার হইতে পাঁযে যথা £-- 
(ক) এরপ গ্যাস প্রস্তত করিয়৷ অগ্নিকে আচ্ছাদিত কর!, যাহাতে 

অগ্নি কোন প্রকারে বাহির হইতে অক্সিজেন গ্যাস লইতে না পারে, ব! 
কঠিন পদার্থ এ অগ্নিয় উপর বিস্তার করিয়া অক্ষিজেনের যোগান বন্ধ কর! 
যাইতে পায়ে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত যাহাতে গ্রজ্জলিত পদার্থ, বায়ু হইতে 
অক্সিজেন গাল লইতে ন। পারে। 



৩১১ মোটর শিক্ষক 

খ) তরলে অগ্নি সংযোগ হইলে, সে তরলকে এরূপ দ্রব্যের সহিত 
মিতিত কর! উচিত, যাহাতে প্রজ্জমলিত তরল নির্বাপিত হয়। 

করাত গুড়া এবং বাই-কাব্রঢিনট অফ. ০সাভণ ৪-- 
কম্বল চাপ! শিয়। নির্ববাপণ কাধ্যের ন্যায় কাধা, করাশ-গুণডার সাহায্যে 
হইতে পাবে । করাত-গু ড়া, ভারী তৈল, গাল।, আলক।তর। প্রভৃতি 
অগ্নি নির্বাপণের পক্ষে বিশেষ উপযে।গী। করাত-গুড়ার সঠ্ত কিছু 
“'বাই-কার্বনেট-অফ-সোড।” নিশ্রিচ করিলে অল্প গু'ড়ার কাধ্য সিদ্ধি হয়। 
করাত-গু'ড়া, পেট্রে।ল প্রভৃতিতে অগ্নির পক্ষে ফলপ্রদ নহে। 

কাবন-তটটব্রা-ক্রোরাইথ £0879০0-]6ট2 011197106)- 

আজকাল কার্ববণ-টেটরা ক্লোরাইড অগ্নি শির্বাপণ কাধ্যে অধিক ব্যবহৃত 
হইতেছে । ইহা তরল পদার্থ (ঠিক জ্লের ন্যায় রং) অমি অবস্থায় 
ইহার আত্রাণ মন্দ নে, কিন্ছ “সালফারের” সঠিত মিলিত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত 
হয়। ইঠা ওএজনেও বেশ ভারী । স্পেফ্িফিক গ্র্যাভিটী ১৬৩২1 হন 
অগ্নিতে পুড়ে না এবং যে কোন 'রল পদার্থে মিলিত হইয়া! তাচারও 
পোড়া নিবারণ করে, ইহার গুরু ওজন হওয়ায় পিচকারী দিয়া ছড়াইয় 
দিলে উহার অনু-পরমান্থগুলি কম্বলের ন্যায় কাধ্য কিয়! প্রজ্ঘবলিভ অগ্নি- 

শিখ। নির্বাপিত কৰে । অনেক মেকার অনেক প্রকার নির্বাপক আবিষার 
করিয়াছেন কিন্তু পলি প্রায় “কার্বন টেটরা ক্লোরাইড” দ্বারা প্রস্তত। 

ফন! উত্০পাদনকারী মিক্সার (6০:০১ 00016) 

আর এক প্রকার অগ্নি শির্ধবাপক আবি্কত হইয়াছে। ইহার দ্বারা তরল 
প্রভৃতি পদার্থে অগ্নি সংযোগ হইলে উহার উপর ইহাকে ছড়া ইয়া দিলে 
অগ্নিতে ফেন1 উৎপাদন করিয়া অক্সিজেন পথ আবৃত করিয়া অগ্নি নির্ববা- 
পিত করে। ইহা 'জার্ম।নীর* প্রস্তুত এবং ইহার উপাদান এখন জানা 
নাই। ইহ অন্ত সকল অগ্রিনির্বাপক অপেক্ষ। কাধ্যকরী। ইহাকে হোস 

পাইপ দ্বারা অগ্রির উপর বিস্তার করায়। তাহাতে কার্বণ-ডাই- 
অক্সাইড প্রস্তত হইয়া অগ্রিশিখাকে নির্বাপিত করে। এই দ্রবোর 
সুচারু বিস্তারের পরীক্ষা এখনও চলিতেছে । 
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যান পেণ্টিং- পূর্বে যান সকলকে বুরুস দিয়া এনামেল পেন্ট 
লাগাইয়া সুল্পর করা হইত। ও পেন্ট ৫1৭ কোট লাগাইয়া ও বিলাতী- 
ঝামা দিয়া মস্থণ করির] পরে ফিনিসিং বানিস লাগাইয়া চক্চকে করা 
হুইত। এইরূপে পেন্ট করাকে 'হাণড পেন্টিংং বল! হইত এবং উহ! 
কর। অধিক সময় সাপেক্ষ ছিল। 

অঞ্জনা যানের গাত্র বনেট, মার্ডগার্ড প্রভৃতি :নাইক্রো-সেলুলোস্ঃ 
পেণ্টিং “শ্রে” করিয়া লাগান হইতেছে । এইরূপ পেন্টিং এর কাধ্য অতি 

সন্তর কর! সম্ভব হুইয়াছে। “প্রে করিবার জন্ত একটী “প্রে” গান ব্যবহৃত 
হয় এবং প্রে-গানের মধ্যন্থিত রং কে একটা বাধু কম্প্রেসার সাহাযো শ্র 
করার সন্থায়তা করাহয়। সহরে পরী কন্প্রেসারটী বৈদ্যতিক মোটর 
সাহায্য 'এবং যেখানে বিদ্যুতশক্তি নাই, চ্ই স্তলে ছোট একটা পেট্রোল 

ইঞ্জিন দ্বার] বায়ু কন্প্রেসারকে স্বক্রিয় করা হুয়। 'নাইট্রো-সেলুলোস্ 
পেন্ট “ডিউকো” প্রস্ততি রং প্রস্ততকারকের! লরববাহ করিয়। থাকেন। 

€ঢেয়লভিহ ( 461416 ) যে সকল দ্রব্য পুভাইয়া কামারশালে 
“ত।? মারা বা ভবাট করা যায় না, তাহাদের মেরামতের জন্য অনেক সময় 

অন্মুবিধায় পড়িতে হয়। অধুনা অক্সি-এ্যাপিটিলিন এবং ইলেকটি,ক্যাল 
গাষন্ডিং একর আবার হইয়। কাম্যের অনেক অস্মুবিধ। দূর করিয়াছে । 
“ইলেক্টি,ক' ওয়েল্ডিং করিতে হইলে, কেবল অধিক আলম্পেয়ার চালনা 
রিলে কাধ্যানুপারে নির্দিষ্ট স্থানটি গলাইয়া জুড়িয়া দেয়। অক্লি-এ্যাসি- 
টিলিনে কেবল একটা গ্র্যাজিটিলিন জেনারেটার আছে, এবং অক্সিজেন 
বোতল হইতে, তী অক্সিজেন গ্যাস ও গ্াাঁসিটিলন গা!স লইয়া এ্যাসি- 
টিলিন গ্যাসকে »ম্প.পূপে জালাইতে থাকে এবং উহার তগ্ততা এত অধিক 
যে সেই উত্তাপ যেস্থানে দেওয়া যায়, সেই স্থান্টাকে গলাইয়া৷ দিয়। কাঁধ্য 
সাধন করে। অক্সিগ্রাসিটিলিনের অগ্নি শিখার তপূৃতা! গ্রাম ৬৩৯০০ ফা 
পাওয়া বায় ।ওয়েল্ডিং কার্যে একটি ওয়েন্ডিং টর্চ ব্যবহার হয়। 

ত্িজিং( 8:9515€ ) পিতলের দ্বারা পাইন দেওয়ার নাম ব্রেজিং। 
পিতলের পাইন সকল দ্রব্যে দেওয়া! যায় না । চিনালৌহ প্রভৃতিকে পিতলের 
পাইন দ্বারা সংযোগ করা হয়। আজকাল অক্যিজেন ওয়েন্ডিং বাছির 
হইয়া ব্রেছিং কর এক প্রকার বন্ধ হইয়। যাইতেছে । 
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পাইন দিবার পদ্ধতি ৷ 
১। জলের দ্বার ২। টতৈলের ছ্বার। ৩। ইয়োলে! প্রাসিয়েট অফ. 

পটাস (5৩11০ ০0989) দ্বারা । ৪। ফেল হার্ডেনিং উপায়ে। 
১। জলের দ্বার) পাইন, প্রায় সকল ইন্পাতেই দেওয়া] হয়, বথা_ 

ছেনী, বাটালী, হ্ত্র-ড্রাইভার, রাইমার, কুঠারী, কাস্তে, ছুরী, কাটী 
প্রভৃতি । 

২। তলের দ্বারা পাইন-_স্পাইরাল, ফ্ললট-স্পিং এবং ভাই প্রভৃতি । 
৩। “পটাস খারা' পাইন -_মাইন্ড-ছিল রড, ভাতুড়ী প্রন্থৃতি। 
৪। ফেস কার্ডেনিং- গিয়ার, ও ডিফার্ল্যোল পিনিয়ান প্রভৃতি । 

যন্ত্রে পাইন দিবার রং ও তগ্তুত| (75007061302 ০010919 &. 16029.) | 

১। ফিকা হরিদ্রা বর্ণ (15181) 509৬ ) ৪৩০* ফা 

২। হকিদ্রা বর্ণ (9৮5৮7 )। ৪৫৬* 
৩। গাছ হরিদ্র! বর্ণ (10810 90৪৬ )। ৪৭৩৭ , 

৪। ঈধৎ ফিকা বা বাদামি রং (118170010৮2 )। ৪৯০০, 
৫। গাঢ় বাদামি রং (10210 81০৬ ) ৫১০৯ ১ 

৬। ফিকা বেগুনী রং (1518176701016)। ৫২৪০, 

৭। গাঢ় বেগুনী ্ং (10805 97016) ৫৩৬৭ ৯ 

৮। উজ্জ্বল নীল রং (77181708156 ) ৫8০* ॥ 

»। নীল রং (15৩) ৫৬০১ » 
১০ | গাঁড় নীল রং (10810 3115৩) ৬০০০ ৯ 

১১২,৩, ৪, ইহার! লৌহ কাটিবার 'ব কুঁদিবার বাটালী। ৫, ৬, 

শ, ইছার। করাত, ছেনী এবং অপরাপর ঘধণকাঁরক যহ্ত্রে ব্যবহার হয়। 

৮, ৯, ১৯১ ইহারা জ্কু-দ্রাইভাঁর, শ্রিংখ কয়েল-প্রং, ছোট ফ্লাট প্ররিং 
গ্রভৃতিতে দেওয়া হয়। শ্রিং প্রভৃতি অতিশয় পাতলা পদার্থ বলিয়। 
উহাদের একটী লৌচের কভারের মধ্যে রাখিয়া! পাইন দেওয়া হয়। 
সচরাচর এইরূপ দ্রব্য তৈলেই পাইন দেওয়া তয়। উপরোক্ত রং এবং 
তাপাবস্ব। সর্বদাই টিলের গুণানুসারে কার্য করিয়। থাকে, উঠার কোন 
বিশেষ নিদিষ্ট হিসাব নাই। কারিগরের নিপুনতাঁর উপর নির্ভর করে। 

পটাস ৫টল্পারিং (7091251) 06070027175 ) এইরূপে টেম্পার 

গাজন-পিন, গিয়ার-বক্স, সাফট গ্রভৃতিতে দিতে হয়। ইহাতে সাঁফটটায় 
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ভিতব নরম থাকে ও ভাঙ্গিয়] ধায়। ইহার ট্রপরের ছালটী ইস্পাতের 
সায় শক্ত হয়, এবং ঘর্ষণে দাগী বা শীগ্র নষ্ট হয় ন। | 

প্রথমে যে দ্রব্যটীকে পাইন দিতে হইবে সেইটী আগুনে বেশ লাল 
করিয়া উঠার উপর পটাস গুড়া লাগাইয়া! দিলে উভা গলিয়া যাইবে, 

পুনরায় এরূপ করিয়া! বেশ লাল অবস্থায় সত্ব জলের মধো দিলে উহার 
ছাল কাঁচের গ্যা কঠিন হয়। মাইল্ডটিল ব্রবাদিকে পটাপ দিয় পাইন 
দেওয়। চলে। পটাপ মাথাইয়। জল দিবার সময় এমন "ভাবে উহাকে 
ডুবাইবে যাহা?ত উা বাফিয়া ব! ফাটিয়। নাযায়। 

০কস্-হার্ডেনিং (085৩ 17970900180 )-বাঙ্গাল লৌঠেব 

বাহির দিক (1০77£)৮ [7০0 ) কঠিন করিতে গেলে যে অবস্থায় ও 
পদ্ধতি দ্বারা উহ কর! যায়, তাহাকে কেস্ হার্ডনিং বল। সাধারণভঃ 
উচ্া প্রায় ১1৬৪ সুতা হইতে ১১০ সুতা। পান্থ কর।যাষ। বাঙ্গাল। 
লৌঠেব সহিত কোন প্রকারে একটু কার্বধণ মিশ্রিত কাঁরতে পাবিলে 
কাধ সম্পাদিত তয়। বাঙ্গাল। লৌহ নিন্মিত বস্তুটীকে একটা কেদের 
বা বালের মধ্যে রাখিয়! গরম করিতে হইবে, এবং এ বাক্সের মধ্যে এমন 
পদার্থ দিতে হইবে, যাহার মধ্য হইতে অধিক পর্িমণ কার্বণ নির্গত হইয়? 
গরম লৌহটাব মধো প্রবেশ করে। সচরাচর প্রাসিয়েট-অফ-টাস, জ্ভ্র 
তুর বা শিং প্রভৃতি দ্রব্য এ কাধ্যের উপযোগী বিবেচিত হয় । এ দ্রব্য 
লৌহপদার্থটীর সহিত এ কেসের মধ্যে রাখিয়া কেসটীকে বেশ ভাল 
করিয়! রাখা হয় এবং উহাতে ১৯-২৯ ঘন্ট। কাল ক্রমাগত তাপ দেওয়। 

হুয়। তাঁপ এমন ভাবে দিবে যাহাতে কোনরূপে এ লৌহটা অধিক তপ্ত 
হুইয়। গলিয়! ব। পুড়িয়া না যায়। যেন কোন প্রকারে ত্র লৌহটী নিজে 
বিরূতাবস্থ। প্রাপ্ত না হন । ১৯-২০ ঘণ্ট! তণ্ততার পরে, প্রথমে ২ ঘণ্টা 

পরিমাণ সময়ে শীতল করিতে হয়, এবং তারপরে দ্রব্যটীকে বাহির করিয়। 
ঠাণ্ডা অলে ধৌত করিয়! পরিফার করিলে কাধ্যোপযোগী হয়। ইন্পাত ওও 
অধিক কঠিন করিতে হইলে একই ব্যবস্থা! অবলদ্িত হয় 
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কলিকাত। পুলিশ 'উ্রাফিক্ সিগ্নাল' 
(পুলিশ ও যান চালকদিগের জ্ঞাতার্থে ) 

পথিক সামগাইবার জন্য পুলিশ কনষ্টেবল:ক ব্যণঙর্ধ্য ,মংকেতগুলি 
বিধিবদ্ধ করিবার গন্ধ নিমলিখিত নিপ্মমগুলি কর। হইছে । 

বিবেচনা হন যে বিধবন্ধ সংকেত ন্াবহার কেবল মাত্র থে দুর্ঘটনার 
সম্ভা বনা কমায় তাহা! নহে, পুলিশ ও সর্বদাধারণ উভয়ের পক্ষেই বিশেষ 
সুবিধা গ্রর হয়। 

পুলিশ কতুন্রাোবল। 

/) ১। যান থামাইবাঁর সংকেত (39) 5120581) সম্মুখে? 

চু সম্মুখ হইতে আগত যাঁনকে থানাইতে হইলে, দক্ষিণ 
হস্ত ও যাহ দক্ষিণ স্বন্োর উপর সম্পর্ণ প্রমারিত 
করিবে, ও করতল চালকের দিকে রাখিবে। যদি 
একই স্থানে ছুইদ্িকে দুইখানি যান আইসে ও তাহাদের 
মধ্যে একটাকে থামাইতে হয়, ওবে যেটিকে থামাইতে 
হইবে, তাহার চালকের দিকে মুখ রাখিয়া উল্লিখিত 
সংকেত করিবে, ধাহাতে 
চালক বুঝিতে পারে যে 
সংকেতটি তাছাকেই করা 
হইতেছে । 

্ চিতর-২। থামাইবার হুজি 
পরি সংকেত (90079512091) , 

চিত্র ১ দেন্মুখে' । পশ্চাৎ হইতে আগত 

যানকে থামাইতে হুইলে, বাম হস্ত ও বাহু 

হ্বন্ধের সহিত সমান রাখিয়া প্রসার 

করিবে । করতলের পশ্চাৎদেশ চাঁলকের 

দিকে রাখিবে। 

চিত্র--২ (পশ্চাতে ও সন্ুধে) 
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চিন্তর--৪ (ক) (ছাড়বার) 

৩০৯৬ 

সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক ভইতে 
( চিত্র-৩) একই সময় আগত যাঁনকে 
থামাইতে হইলে ১ ও ২ নং নিয়মানুযায়ী 
বাহুদ্বয়কে প্রসারিত করিবে। 

চিত্র ৪ (ক) ছড়িবাক্স সময় (২6]- 
623৩) আরম্ত ;-কোন ষানকে ছাঁড়িতে 
হইলে, সম্পূর্ণ বাছুকে প্রদারিত করিয়া 
ও স্বন্ধের সঠিত সমান রাখিয়া, লল্মুখ 
দিকে বৃত্তাকারে ঘুরাইয়৷ আনিবে, যত- 
ক্ষণ না উহ! বিপত্ধীত স্কন্ধে ঠেকে । এই 
মংকেতে বাহু প্রসারিত করিতে হইবে, 
সব সময়ে স্কন্ধের সহিত সমান রাখিতে 
হইবে ও কেবল মাত্র হস্ত বা হন্তাংশ 
ব্যবহার করিলে চলিবে না। 

চিত্র--৪ (খ) ছাড়ি- | 
বার সংকেত ( £০1৩- 
256 51005] ) 

“শেষ? 
৭ নং নিরম যেরূপ 
ছলে ব্যবহৃত হয় সেই- 
রূপস্থল ব্যতীত অন্যত্র 
সকলে প্র নিয়ম ব্যব- 

হার করিবে। 
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চিত্র-_-৫, ছাড়িবার লংকেত ( শেষ ) 
( 2১61685৩ 5181791) 

১ নং চিত্রের সংকেত দ্বারা থামান যানকে 
গাড়িতে হইলে, যানের সন্নিকটে স্থিত হত্তের দ্বার! 
চালককে নির্দেশ করিবে । প্রয়োজন হইলে চালকের 
দিকে ঈষৎ ফিরিয়া দীড়াইবে, মাঁছাতে সে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারে যে সংকেতটি তাহাকে কর! হইতেছে । 

যান চালঢ্কের দ্বার! সং০ষফভ 

সকল প্রকার যানের চালকগণকে নিয়লিথিত 
সংক্ষেতগুলির সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতে ও 

তাহাদিগকেব্যবহা্ করিতে €ইবে। 

চিত্র ৬ (১) চিত্র ৭ (২) 

চিত্র (১) আমি খাঁমিব চিত্র (২), আমি ডান দিকে 
([ থা 20202 0০ ৪0০০) ফিরিৰ (1 2০ ৪০:05 00 ৫: 

হন্তের তগদেশকে সন্মুথে 18175 ) করতল সম্মুখে রাখিয়1, 

রাখিয়া কুমুই হইতে দক্ষিণ বাহু ও হস্তকে বন্ধের 
দক্ষিণ হন্তের আগ্রভাঁগ সহিত সমান রাখিয়। যানের 
(০০) খাড়। করিয়। পার্থস্থ বহিভাগের সোজানুজি 
ধৰিবে। গ্রাস।রিত অরিবে । 
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চিত্র (৩) মামি বামদিকে ফিরিব (] ৪.2 8০108 0০ 281) 00 

01১৩ 159). দক্ষিণ বাছ ও হম্তফে 
ক্কন্ধার সহিত সমান রাখিয়া 
যাদের পার্খস্থ বহিভাগে সোজ। 
নুজি প্রসারিত করিবে,ও তাহার 
পর স্কান্ধের সহিত সমান করিয়া 
বৃত্বাকারে ঘুর[ইয়। বাহ্কে সম্মুখ 

চিত্ব ৮ (৩) দিকে নিকটবর্তী স্থানেআনিবে | 

চিত্র ৪ আমি ধীরে চলিব ঘ| বেগ কমাইব (] ৪) ৪০17 ০০) 
810/ 0০%/7) ২ ও ৩ নং নিয়ম 

লিখিতানুযায়ী দক্ষিণ বাহুকে স্বন্ধের 

সহিত সমান বাখিয়। গ্রদারিত করিবে 

ও করতপকে নিম দিকে করিয়া বাহুকে 
ক্রমান্বর একবার উপর দিকে ও একবার 

নিচু দিকে নাড়িবে। 

চিত্র--৫। ডান দিক দিয়। মামাকে 
পার হইয়া ফাও 10027069291 

[16 01) 1179 1101)0) দক্ষিণ 

বাহ ও স্তকে স্বন্ধ অপেক্ষা নিশ্ন 

দিকে প্রসারিত করিবে এবং অগ্র 

ও পশ্চাতে নাড়িতে থাকিবে । 

বিপদ জনক চালনব-_অগাবধানে ও অযনোযোগী হইয়া, 
যাতে সাধ।রণেব পিপদ ঘটিতে পারে এরূপে যান চালান পদোষণীয়। 

ড্র্ধটন1_যগ্কপি কোন চালক কর্তৃক কোন তুর্ঘটন। ঘটেঃ চাঁলক 
তত্ক্ষণাং যান থামাইবে এৰং আবশ্তাক হইলে তাগার এবং যানের মালিকের 

নাম ও ঠিকান।, য।নের রেজিষ্টারী নম্বর বিবরণসহ লিখাইয়। দিবে। 

গতির বেগ-আইনআনুসারে সর্বাধিক গতিবেগ ১৫ মাইল। ঘণ্টায় 
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পশ্চাঙগাভ- পশ্চান্তাগে চালাইবার পূর্ব উহা সম্পণ নির্বিদ্ব কি 
ন1 দেখিয়া লইবে। 

ৰাতি _সম্প্ণ অন্ধকারের পূর্বে আলো জালাইবে | 
মিউশিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে হেড-লাইট জালান নিধি । অন্ধকার 

ময় রাস্তা হইতে যান চালাইয়! যতক্ষণ পধ্যস্ত অন্ত আলোক পূর্ণ পথে না 
যাওয়া বায় হেড-লাইট জালান আবশ্তক। জন্ধকারের সময় উপযুক্ত 
আলোক সঙ্গে রাখ। আবশ্যক । 

১। সল্গুখ ভাগে কোন যান থাকিলে ব। পাশ কাটাইতে হইলে নিজের 
যানকে সর্ববদ! বাম ভাগে রাখিবে। 

২। জন্ত বানগুলিকে ডান দিকে পথ দিবে, রাস্ত। পরিফার থাকিলে 
ট্রামকাকগুলিকে উভয় দিকে পাশ দিতে পারা যায়। 

ভারতীয় মাটর ষাঢনর আসন্ন । 
(১৯১৪ সালের ৮ আইন ) নিয়লিখিত বিধান করা হইয়াঁছে। 

১। সাধারণ স্থ/নে ১৮ বৎসরের ন্যনবয়স্ক কোন লোক মে|টর যান 
চালাইৰে না। যানের মালিক কিম্বা ভায়প্রাপ্ত ব্যক্তি এন্প কোন লোককে 

যান চালাইতে ছ্িবে না। 
২। ধানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাস্তায় বান চলাচলের স্থবিধ। কি 

হৌকর্দম1 করার নিমিত্ত নাম, ধাম জানিবার জন্ত পুশ কর্নারীর কথ] মতে, 
কোন জন্ব ভয় পাইফার আশঙ্কা হইলে তাহার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির 'অগুরোধ 
মতে অথবা (৩) কোন ব্যক্তির বা জন্তব, যাঁনের জন্থ দুর্ঘটন! খটিলে থামাইবে। 

৩। ছুঃসাছছণিকতা কি অসংবধানতার সঠিত কিন্বা অহ্লাতে ভয়ঙ্কর 
ৰেগে স।ধারণ স্থানে যান চালাইলে ৫০০২ পধান্ত দণ্ডনীয় *ইবে। 

৪1 লাইসেন্স ব্যতীত কেহ সাধারণ স্থান মোটর চালাইতে পারিবে 

ন।, এনং মালিক কিন্বা বনের ভারপ্রাপ্ত বাক্কি শিক্ষ।র জন্ত ব্যতীত, এরূপ 
চালাতে দিবে ন। । একের লাইসেন্ন অন্তে ব্যবহার করিবে না। চালক 

পুলিশের অনুরোধে লাইসেন্স দেখাইবে। 
৫ | মোটর যানের মালিক যান থানিকে নিয়মিত প্রণ।লীতে রেজি- 

্রারী করিতে বাধ্য থাকিবে । 

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মোটর যান চলনের সুবন্দোবন্ত্রের জন্ত নিয়ম 

গ্রচার করিতে প€রিবেন। উহা স্থ।নীয় গেজেটে প্রকাশিত হইবে । 
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৭। দ্ানীক্ব গবর্ণমেণ্ট স্থান বিশেষে মোটর চালাইতে নিষেধ, গতি 
ফাইবার নিমিত্ত বিজ্ঞাপন প্রচান্প করিতে পারিবেন। 

৮। আইনের বিধান কিন্বা তন্মতে গবণমেণ্টের প্রচারিত নিয়ম 
উল্লজ্ঘন করিশে ১০*২ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে । পূর্বে রূপ শান্তি 
কইয়। থাকিলে ২০*২ টাঁকা। পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পানে । 

৯। প্রেসিডেন্দি ম্যাজিষ্রেট কি ন্যূন পক্ষে দ্বিতীন্ব শ্রেণীর ম্যাজিষ্রেট 
এই আইন লিখিত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন | 

১০। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা মতে যেকোন লাইসেন্স রহিত 
বা স্থগিত এবং যে কোন ব্যক্তি সম্থন্ধে স্থায়ী কি সাময়ীক ভ|বে লাইসেন্সের 
অযোগ্য বলিয়া! প্রচারিত করিতে পারিবেন | দগুপ্রদান কালে ম্যাঁজিষ্রেট 
লাইসেন্ন সম্বন্ধে এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন $ কিন্ত এক বংনরের অধিক 
সময় উহ! গ্রাবল থাকিবে না। মকদ্দমার বিচবরকাঁলীন, ম্যাজিষ্রেট 
লাইসেন্স খগিত রাখিতে পারেন । 

(ক) ঘণ্টার ১৫ মাইলের অধিক কে ছাক্কা মোটর চালাবে না। 
(খ) মোটর হইতে আশঙ্কা কি বিরক্তিজন করূপে ধুম ছাঁড়িবে না। 
(গ) রাস্তার বামপার্খ দিয়া যান চালাইৰে। তবে কোন যানকে 

অতিক্রম করিতে, ত।হাকে বামে রাখিয়। যাঁওয়। যায়। কোন ফুটপাত 
দিয়। যান চালাইতে পারিবে না। সাধারণ নিঃশঙ্কতাঁর উপযোগী সময় ও 

দূরত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া! কেনি চালক যানকে পশ্চাতে চালাইবে না। 
(থ) অন্তর প্রতিবন্ধক হয় এরূপভাবে কেহ মোটর রাস্ত।র উপর 

ঈ্লাড় করাইর। রাখিতে পারিবে না, কল বিগড়াইয়! না গেলে লাইসেন্স 
প্রাপ্ত বাঞ্জিকে সর্ধবদা উহার রক্ষান্ন থাকিতে হুইবে। 

(ড) পোষাক পরা মোতার়েনী পুলিশের নিদ্বেশ মতে, মোড় কিন্বা 
নির্ধারিত অন্তন্থানে যান চালাইতে হইবে | 

(চ) যানের দক্ষিণ দিকে বসিয়া যান চালাইতে হুইৰে। 
(ছ) বাবপায়ী মোটর চালক তাহার ঠিকানা পদ্লিবর্তন করিলে 

কমিশনার অফ পুলিশকে জানাইতে বাধ্য থাকিবে । 



দ্বাবিংশ শিক্ষা 
বিভিন্ন অবশ্য উত্তাতব্া বিঘ্বক্স $-- 

ইউনিট ব' মান স্বরূপ “এক' এবং উহার পরিমাপ 

(001 এ. 24585006)- কোনও কিছু মাপিতে হইলে এ প্রকারের 
জিনিষের নিদ্ধারিত কিঘুদংশণ্ে “এক” বলিধা ধবা হয়, ইহাকে হতনিট 
বা! মান ঘবপ “এক”? বলে। বিনিন কা" “পের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন 

নামের ইউনিট বা “একক” বাবহীব করা হয়, বথ।,-_্ধ্য মাপিতে “এক 
গা, ওজন মাপিতে 'এক' পাঁউণড সময় মাঁপিতে “এক? ঘট। ইত্যাদি । 

পবিমাপা বস্ত্র লথুত্ধ ও তব অন্ুয।য়। পবিধাপক “এক কে শিন্ধারিত 
এক অপেক্ষ। কিয়দংশ লু লা কির করিষ। লট তা, যা ক্ষুদ্র কুত 
দুবত মাপিত গাজল এক তৃগযাশ্শ (১/৩) €ুট, অথবা তদপেক্ষা দ্র, 

ফুণ্টৰ এক দ্াদশাংশ (১/১২) হীঞ্চ বাবহৃ ত হয, বুগত ধৈর্ঘ) মাপিতে মাইল, 
গজেব ১৭৬০ গুণ বানহত হয়। 

একক" অনুযায়ী পবিমাপ প্রকাশক সংখ্যার বিপরীত পরিবর্তন £-_ 
পরিমাপক এককেব পরিমাপ কোনরাপ পরিবছিত চইলে পরিনাঁপ 

প্রকাশক সংখ।ার পরিমাণ বিপধীত ভাব প্রিবঠিত হয়, যখা-_ফুটকে 
“একক” ধরিয়া কোন দৈর্ঘ্য ১২ ফুট হইলে ফুটের তিনগুণ “গন্জকে একক 
ধরিলে উঠা চারি গজ (১২র তৃতীয়।ংশ ১/৩ ) আবাব ফুটেব দ্বাদশাংশ 
ইঞ্চিক+ একক ধবিলে উহা! ১৪৪ ইঞ্চি (১২ব ১২ গুণ)। মর্থাং “একক” 
যত বড় হইবে, পরিমাপের পরিমাণ ততই অল্প সংখ্যায় গ্রকাশিত হইবে । 

“স্বতঃলিদ্ব' ইউনিট (81702060121 07118) £- সমস্ত জাঁগ- 

তিক পরিনাপ তিনটি সতঃদদ্ধ ইউনিট ভইন্ডে গ্রাপ্ত, যথ।--(১) দৈর্ঘ্য, 
(২) পদার্থ, (৩) সময় । উ*।বা যথার্থ ই হ্বতঃসিন্ধ, কারণ ইছ।দেব পরিচয় 
এই তিনপ্রক্কার ইউনিট আপক্গা মজে পকশ, »ম্তভবপর নহে । ইহাদের 
মধ্যে পদার্থের পরিমাণ, ওজন দারা পরিমিত হয় । 

ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা জাতি ঠিসাঁবে এগুলি বিভিন্ন “এককে” পরিমিত হয়, 
যথা £- দৈর্ঘা মাপিতে বৃটিশেরা, ইয়ার্ড (981) বা গজ ব্যবচার করেন। 

৭ মে! -২১ 
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এই গজ একটি 'ব্রোন্জ' ধাতু নিশ্মিত দণ্ডে ৬**ফ1 (6০* ম) তগুতায় অস্কিত 
হইয়া বৃটিশ ষ্্যাণ্ডার্ড অফিসে রক্ষিত আছে। ফরাসী 'একক' ধারা 
আমান্বয়ে দশ অংশ করিরা পরিবত্তিত হয়, যথা - ডেসি ১/১*, সেটি, 
১/১৬০) মিলি. ১/১* ৬৬, ডেক1-2১০, হেকো 7০১০০, কিলো-১১০০। 

ফরাসীর! মিটার (১৩0৩) ব্যবহার করেন। মিটার, পৃথিবীক্ধ 
দ্রীতিমাবৃত্তের (727501212০০ 0১01৩ 6০ 005 6008601 ) 

১০০*০০৯*০ অংশের এক অংশ । এই মাপটি প্লাটিনাম দণ্ড 0 সে (০*০.) 
তগ্চতার অঙ্কিত হইয়। ফরাসী আফিভজে রক্ষিত আছে। 

ওজন ম[পিতে বৃটিশের। পাও (০900) ব্যবহার করেন। ইহ! 
একতাল প্লাটিনামের ওজন । প্লাটিনাম তালটি ষ্ট্যাগার্ড অফিসে শিশির মধো 
রক্ষিত আছে ; ফরাসীরা গ্রাম (01900706 ) ব্যবহার করেন। এই 
গ্রাম ৪* “সে তগ্ডত।|য় ১ ঘন স্েপ্মিটার জঙ্গের ওজন । 

সমস্স, প্রায় সর্ধবক্রই সৌর-দিবস (9০157 02) ) ও তাহার অংশ-- 
প্রণ্ট।, মিনিট, সেকেওড ইতাদির দ্বারা পরিমিত হয়। 

টদর্ঘা মাপের ভালিকণ £- 
বৃটিশ প্রণালী £₹_ ফরাসী প্রণালী: 

১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট ১০ মিলিমিটায়ে.১ সেন্টিমিটার 

৩ ফুটে ১গজ | ১৭ সেন্টিমিটারে ১ ডেসিমিটার 
১৭৬৯ ধাজে ১ মাইল | ১* ডেসিমিটারে ১ মিটার 

৬ ফুটে ১ ফ্যাদম্ | ১* মিটারে ১ ডেকামিটার 
২২* গে ১ফালং 1 ১ ডেকামিটারে ১ হেক্টোমিটার 

৮ ফাঁলএ ১ মাইল | ১* ভেক্টোমিটারে ১ কিলোমিটার 
ওজন মাপের ভালিকণ £-- 

বৃটিশ গ্রণালী ৮ ফরাপী প্রণালী £_ 
৬০ গ্রেণে ১ ড্রাম ১০ মিলিগ্রযামে ১ সেপ্টিগ্র্যাম 

১৬ ড্র্যামে ১ আউন্দ |১* সেশ্টিগ্র্যামে ১ ডেসিগ্র্যাম 
১৬ আউব্দে ১ পাউগ্ড ১০ ডেসিগ্র্যা্ষে ১ গ্রাস 
২৮ পাউগ্ডে ১ কোরার্টার | ১* গ্রামে ১ ডেকাগ্র্যাম 
৪ কোয়।টারে ১ হন্দর ১৪ ডেকাগ্রামে ১ হ্ক্টোগ্রাম 
-২০ হনারে ১৯ টন ১০ ঠেক্টাগ্র্টামে ১ কিলোগ্র্যাম 
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সমক্স মাপিবার প্রণালী :₹- 
৬৬ লেকেও্তডে ১ মিনিট ৩৬৫ দিনে ১ ৎসর 
৬* মিনিটে ১ ঘণ্টা ১২ বৎসরে ১ যুগ 
২৪ ঘণ্টায় ১ দিন 0১০০ বৎসরে ১ শতাৰ্ধি 

ইঞ্জিনিয়ারিং কাধ্যে সচরাচর ফুট, পাঃ ও সেঃ শ্বার! যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, 
শওজন ও সময় পরিমিত হয়। এরূপ পরিমাণের নাম ফুট"পাউগ্র-সেফেণ্ড 
প্রণালী (চ. 79. 5. 59500) বা বুটিশ গণনা রীতি । বৈজ্ঞানিক গহেষণ! 
কার্যে সচরাচর, সেন্টিমিটার, গ্র্যাম ও সেকেও স্বায়া যথাক্রমে দের, 
ওজন ও সময় মাঁপা হয়। এই প্রণালীকে দি, জি, এস, (0. 9.5. 
39366: ) বা বৈজ্ঞ।নিক প্রণালী বলে। 

স্থান মাপিবার 'একক” 
১ ফুট 4 ১ফুট-_১ বর্গ ফুট (1৪৭. ?) বুটিশ প্রণালী । 
১ সেণ্টমিটার ১ সে প্টমিটার-১ বর্গ সেণ্টমিটার (1 5. ০29.) 

আয়তন মাঢেপর একক? £- 
১ ফুট * ১ ফুট ৮১ ফুট ১ ঘন-ফুট (7 0. ৮.) বৃটিশ প্রণালী । 
১ সেঃ মিঃ ৮১ সেঃ মি: ১ সেঃ মিঃ-১ ঘন সেঃ মিঃ (1 ০৮1০. ০20.) 

ধারাম্ড করণ ভানিক (007৮5751070 09016) ১- 

বুটিশ হইতে সি, জি- এস _ দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চি-২"৫৪ সেণ্টমিটার । ১ 
ফুট-৩৯"৪৭৮৭ সেঃ মিঃ। ১ মাইল - ১৬*৯'৩ মিটার । 

পি, জি, এস হইঢত ব্বটিশ--(১) ১ মেস্টিমি-'৩৯৩৭ ইঞ্চি। 
মিটার-৩৯'৩৭ ইঞ্চি । কিলো! মি-'৬২১৩৮ মাইল । (২) বস্তসমগ্টি 
'বা ওজন--১ গ্রেণ-**৬৪৮ গ্র্যাম । ১ আউন্স'' ২৮'৩৪৯৯ গ্রাম । ১পাঃ 
7-০৪৫৩৫৯ গ্রাম । ১ গ্রযাম-১৫৪৩২ গ্রেণ। ১ গ্র্যায-০**২২০৪৩৬ 

পাঃ। (৩) বর্গ--১ বর্ণ ইঞ্চি-৬'২৫১৫ বর্গ সেন্টিমি | ১ বর্ণ সেমি. 
*০৬১ ঘন ইঞ্চি | (৪) ঘন--১ ঘন ইঞ্চি- ১৬৩৮৭ ঘন-সেণ্টমি। ১ ঘন 

ফুট-২৪৩১৬ ঘন সেট্টিমি। ১ দন সেণ্টিমি-**৬১ ঘন ইঞ্চি। ১ 
'লিটার-৬১'*২৭ ঘন ইঞ্চিঃ। 

গভি বিভগ্ান (05 7570168 )। 
বধ্তর অবস্থাস্থিভি ও চলন ( 2৩৪৮ 2০ 25০0207 )স 

বগতের সম বস্তই স্থির ব। চলন্ত, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার 
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অন্তর্গত। বখন ফোন বস্ত তাহার চতুদিকন্থ বস্তসমূছের সহিত তুলনায় 
কোনরপ স্থান পরিবর্তন করিতেছে না তখন এর বস্তটী এ পকল বস্তার নিকট 
স্থির অবস্থার আছে বল|হয়। বখন উহ স্থান পরিবর্তন করিতেছে, উহ্া- 
দের সহিত তুলনায় ইহাকে চলন্ত বল! হয়। 

বেগ (5০০০৫)--একক' সময়ের মধ্যে যতট। দূরত্ব চলিয়। যাস 
তাঁহাকে বেগ বলে। ইহ! ফুট-সেকেও্ড বা মাইল-ঘণ্ট1 দ্বার] মাপ। হয়, 
যথা £--সেকেণ্ডে ৫ ফুট বা ৫ ফু-সে, (68) ঘণ্টায় ২০ মাইল বা ২০ মা-ঘ। 

চাঁভি (৬61০০:০)-_দ্বিপ্বিশিষ্ট অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট দিকের বেগকে 
গতি বলে। যথা,__ঘণ্টায় ১৫ মাইল পূর্বদিকে (বন্থাই হইতে মাদ্রাজে) 
অতএব গতির দুঃটি অংশ, (১) বেগ বা পরিমাণ, (২) দিক। 

গতি ছুই প্রকীরেবঃ-একতাৰ বা পবিবর্কনশীল। যখন গতির দিক 
ও পরিম।ণ, কোনটাই বদলাইতেছে না অর্থাৎ সকল পময়ে একই দিকে 
সমবেগে য।ইতেছে তথন তাহাকে একভাব গতি (00100) ৮৩1০০১৮) 
বলে। আঁর যখন দিক অথব! পরিমাণ রা দুইটাই বদলাইতেছে তখন 
তাহাকে পরিবর্তনশীল গতি (৬ 21191916 ৮০1০০1৮ ) বলে। 

গভি পরিবর্ভীন (১০০০1০:৪০০০) - পরিবর্তনশীল গতির পরি- 
বর্তনের 'হারকে” গতি-পরিবর্তন বঙ্ধে। ইহ। “একক” সময়ে যে পরিমাণ 
গতির দ্বারা গতির হাঁস বৃদ্ধি হয় তদ্দার! পরিমিত হয়, প্রতি সেকেগ্ 
গতির পরিমাণ ২ ফুট-সেকেও্ড দ্বার পরিব্িত হইলে, ইহাকে সেকেণ্ডে ২ 
ফুট-সেকে্ড বা ২ ফু-সে-সে বলে (5-3)। পৃথিবীর মাধ্যাফর্ষণ হেতু গতি 
পরিবর্তন ৩২ ফুট-সে-সে বা ৯৮১ সেমি-সে-সে। (£5-8, ০2 00, ২৪) । 
আবার গতি পরিবর্তন দ্রই প্রকার হইতে পারে, একভাব ও পরিবর্তনশাল। 
য্দি সকল সময়েই পরিবর্তনের হার একরূপ থাকে, তবে তাহাকে 
একভাব গতি-পরিবগন (00100 ০০616721101) বলে । আর যদি 

পরিবর্তনের হার একরূপ ন। থাকে, তবে তাহাকে পরিবর্তনশীল গতি- 
পরিবর্তন (৬2118015 ৪০০০1০15100) বলে । যথা- একটা বস্তুর গতি 

প্রথম সেকেণ্ডে ৫ ফু-সে, ২য়েতে ৮ ফু-সে, ৩য়তে ১১ফু-সেঃ ৪র্থে ১৪ ফু-সে, 
৬ষ্টে ২ ফু-সে। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়! যাইতেছে যে প্রথম চারি 

সের্ষেও্ড ধরিয়া বস্তাটির গতি সমপরিমাণে পরিবর্তিত হইছে অর্থীং এই 
সময়ের জগ্ত ইহার গতি পরিবর্তন একভাব ও তাহা ৩ ফু-সে-সে। কিন্তু সমস্ত 
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৬ সেকেণু ধরিয়। দেখিলে বলিতে হইবে ষে ইহার গতি-পরিবত্তন 
পরিবর্তনশীল । ৃ 

থাকা (10হ9৩0170)"""গতিজনিত বস্তর অবস্থাকে ধাকা বা 
«মোমেন্টাম বলে। ইহা! বস্ত্র পদার্থের পরিমাণ ও গতির গুণফল দ্বাক় 
পরিমিত হয় | ধা-প১গ (ইল £7১৬)। 

ব্বল (০:০৩) * যাহ! বস্তর গতি জনিত অবস্থার পরিবর্তন করে (ব। 
পরিবর্তনের চেষ্টা করে) তাহাকে বলবা ফোন" বলে। 

অতএব বল, ধাকক। পরিবর্তনে হেতু ; স্তরাং ধাকা পরিবর্তনের হার 
বলেব তিবতা অনুযায়ী হয় স্ুতধাং 

গ%*গং-প”ধগঃ (গ ১) 
হল ৮7 5 ংব্ হল 5 লে ০ 

বৰ কি | ব সে 

অথবা, ব-প+গতি পরিবর্তন_ 
কিন্বা ব-ক১”প১ গতি পরিবর্তন_(ক- অপরিবর্তনীয় সংখ্য1) 

এখন, ষদ্দি, যখন প- ১, গতি পরিবর্তন ১, সেই সময়ের বলকে 
“একক” বল বলিয়া ধর। হইলে, ১- ক ১১১৫১ অর্থাৎ, ক- ১ এবং ব- 
প১গতি পরিবর্তন । ৃ 

একক” বল (071 007০০)-_-যে বল একক" পরিমাণ পদার্থের 
উপর “একক” গতি-পরিরর্তন আনে তাহাকে “একক বল' বলে। বৃটিশ 
ধারার, একক ব্লকে 'পাউগ্তাল” বলেঃ ইহ এক পাউও ওজনের পদার্থের উপয় 
১ ফু-সে-সে গতি পরিবর্তন আনে, কিন্ত ইহ ক্ষুদ্র বলিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 
কার্যে পাউগ্ডের ওজনকে “একক” ধরা হয়। ১ পাউও্ড ওজন _ ১পা১ ৩২ 

ফু-সে-সে ৩২ পাউগ্যাল। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভাইল (27৩) কে 

“একক” ধবে। ১ গ্র্যাম পদার্থের উপর ১ সেমি-সে/সে গতিবপ্তন আনে। 
কণজ ($/০11)-__কোন বল উহার নিজের দিফের লাইনের উপর কিছু 

দূর স্থানান্তরিত হইলেই কাধ্য করা হইধাছে বুঝিতে হইবে । এই কার্জ 
বল ও স্থানচ্যুতির দূরত্বের গুণফল দ্বার মাপ! হয়। কারণ “একক' বলের 
“একক? দূরত্ব স্থানচ্যুতি হইলেই “একক' কাজ হইয়াছে ধরা হয়। 

বুটিশ ধারায় কাজের একক ১ ফু-পাঁ অর্থাত ১ পা ওজনকে ১ ফুট উর্দ্ধে 
তুলিতে যে কাজ হয়। বৈজ্ঞানিক ধারায় কাজের “এফক'কে আর্গ (58) 
বলে। ইহ] ১ ডাইন “বল” এর ১ সেমি দুরত্ব স্থানচুুতি ঘটিলে যে কাজ 
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হয়, কিন্ত ইহা! অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়1 ইহার ১০৭ গুণকে “একক” ধরে ও 
তাহাকে ভুল” (1091৩) বলে। 

কোন প্রাণী কোন বস্তর উপর বল প্রয়োগ করিলে বন্তাটী যদি প্রযুক্ত 
বলের দিকে স্থানান্তরিত হয় তবে বলাহয় যে, প্রাণির সবার] ব। বন্তটার উপর 
কাজ কর! হইয়াছে । নচেঃ, বিপরীত দিকে যাইলে বলা হয় বন্তটীর দ্বারা 
বা প্রাণির উপর কাজ কর! হইয়াছে । যথা-_বস্তর হ্বভাব নিচের দিকে 
যাঁওয়া। এখন যর্দি কেহ উর্ধ দিকে বল প্রয়োগ করিয়া একটি বস্ত'কে 
উত্তোলিত করে তাভা হইলে এ প্রাণির দ্বারা ব বন্টির উপর ব1 পৃথিবীর 
আকর্ধণের বিরুদ্ধে কার্ধ্য কযা হইল ৷ 'আঁবাঁর উত্তোলিত বস্তটিকে ছাড়িয়! 
দিলে উহ! নীচু দিকে আসিয়! কাধ্যক্ষম হয়। তখন বস্তটির ছারা বা 
পৃথিবীর আকর্ষণের দ্বারা কাঁধ্য হইতেছে বল] হয়। 

হককসত ( 2০%5: ) --কার্যযকরণের “হারকে' ক্ষমতা বলে। ইহ! 
বৃটিশ ধারায়, অশ্বের ক্ষমতার দ্বারা পরিমিত হয়। ইহাকে অশ্বক্ষমত। 
(অ-ক্ষ) বা হর্য-পাওয়ার (70:5৩ 720/৩% নংক্ষেপে 2.৮) বলে। ১ 

অ-ক্ষ- ৩৩৯০৯ ফু-প।-মি। বৈজ্ঞ।মিক ধারামু ইহ) ওয়াট (৬20) দ্বার! 
পরিমিত হয়। ১ ওয়াট.-১ জু-সে বা ১*৭ আর্গ-সেকেগু। 

শতক (01001হ% )-কোন বস্ধতে যাঠ। থাকাম্, উহ। কারঞ্জ করিতে 
সমর্থ হয় তাহ।কে শক্তি বা এনাজি বলে । শক্তি তই প্রকারের, ষথা_ 

(১) গতিক-শক্তি (0550০ ৩51৪-কাঁইনেটিক )। 
(২) আ'স্িক-শক্কি (7০650119] ০০০:৪৮-পোঁটেনস্তাল )। 
(১) গতিক শক্তি £-_-গতি হেতু বস্তুর মধ্যে যে শক্তি থাঁকে তাহাকে 

গতিক শক্তি বংল। গতিরোধ কালে শক্তি হইতে কাজ পাওয়া যায়। 
২। আবস্থিক শক্তি £-কোন বস্তু ব্ব/ভাবিক অবস্থার না থাকিয়। 

নুতন অবস্থায় থকা চেতু যে শক্তি, তাহাকে আবস্থিক শক্তি বলে। ইহা 
হইতে কার্ধ্য পাইতে হইলে, ইহাকে গতিতে পরিণত হুইতে হয়, নতুব। উহার 
স্থানাস্তর খটিতে পারে না। 

কল (1150:175 ) £-যাহা অন্ত কোন বস্তুর শক্তি হইতে চালিত 

হইক্স। সুবিধামত ভাবে কার্ধ্য প্রদান করে তাহাকে “কল বলে। 
কনের পরকতভ (35০12501051 595০16009)--কল হইতে, 

প্রাপ্ত কার্ধ্যের সহিত কলের মধ্যে গ্রদত কাধ্যের সম্বপ্ধকে “কলের পান্বকতা” 
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বলে। ইহা সাধারণতঃ শতকরা ছিসাবে পরি মিভ' হয়। 
ওজন (/518/)--কোন বস্তর পদার্থকে পৃথিবী যে জোরে টানে 

তাহাকে এ রস্তটির ওজন বলে। ইভা পদার্থের পরিমাণ ও পৃথিবীর কেন্তর- 
হাবধানের উপর নির্ভর করে। 

মাধ্যাকর্ষণ (097851)-_পৃথিশীর উপরিস্থ প্রত্যেক বন্তব প্রতি 
পৃথিবীর টানকে মাধ্যাকধণ বলে। এই আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে 
বস্তটির কেন্দ্রের বাবধাঁনের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বহির্ভাগে এই 
ব্যবধান যত অধিক, এই টান ব্যবধান-বর্পের বিরূপভাঁবে কম ও অন্তর্ভাগে 
এই বানধান যত কম টানও তত কম। কেন্দ্রে টান কিছুই নাই এবং 
পৃথিবীর ঠিক উপরিভাগে এই টান সর্বাপেক্ষা অধিক ইছার জন্য প্রত্যেক 
বস্ত্র উপর ৩২ ফু-সে-সে ব। ৯৮১ সেমি-সে-সে গতি পরিপর্ন হয়। 

গাঢ়ত! (060$10)--পদ9৫ো ঘনতা। ইহ। “একক আয়তনের 
মধ্যন্থ পদার্থের পরিমাণ দ্বাা পরিমিত হয়। যণা--জলের ঘন! ১ঘন 

ফুটে ৬২৪ গা1উণ্ | 

বিভিন্ন দ্রনব্যের ঘনতা পোউগু হিসাঘে এক ঘন 
ফুটের শক্তন):- 
চিন। লেত (৯51-1700) ৪৭০ পাও ॥ উষ্টুক গথুশী (0110 

বাঙ্গালা লৌহ (৬.1) 5৯০ ৮ ৬০) ১১২ পাঃ 
তান (0:07) ৫৫০ ৮ | সেগুণ কাঠ ৫০ ৮ 
পার। (১1০:০:)) ৮৪৯ ” | দেবদারু কট ৪০ % 
গ্যালু'ননিয়াম পেট্রোল (2০৮1) ৫০ ৮ 

(1020101210) ১৬০ ৮: | বায়ু *' সে প্টগ্রেড 
সীস! (1550) ৭৩৪ ” | ১প1।-১৩'১৪ ঘন 

জল (ড৬/০:০7) ৬২*৪ ” ফ.ট) '*৭৬, কোল 
গ্যাস (9021) 0525) "০৩৫৪, 

আপেক্ষিক গুরুত্ব (512০০10 0155 )-কোন বন্তর 
ওজনের সহিত সমমায়তনের জলের ওজনের সম্বন্ধকে আপেক্ষিক গুরুত্ব 

ব|। ম্পেসিফিক-গ্রণাভিটা বলে যথা--পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩*৬। 
অর্থাৎ সগমারতনের জল ও পারদ জইলে, পারদ জলের ১৩'৬ গুণ । 
বায়বাধ পদার্থের পক্ষে হাইদ্রোজ্েন-গ্যাসের তুলনার ৮ 



৩ঁটর শিক্ষক ৩২৮৮ 

লৌহ (ইস্পাত) ৭১ -- ৭*৮ তাত্র | ৮৮৫-৮৯৫ 
সীগ ১১ শো]ল! ২২ ---২৬ 
ঝৌগ্য ৯০৬ সেগুণ কাষ্ঠ *৬৬ "৮৮ 

পার! ১৩৬ বীশ '৩১ ৮৪ 

চাপা (865515)_ কোন স্থানে একটী সস্ত রাখিলে, বস্তুটার ওজন 
এ স্থানের উপর সংরক্ষিত ৯ইতেছে, অর্থাত স্থানটা চাপ পাইতেছে। এই 
চাপ “একক পরামত স্থানের উপর যে জে।র পড়িতেছে তন্ভাপা পরিমিত 
হয়। ধারক-পারের সকলদিকের গাত্রে বারবীয় পদার্থ চাপ দেয়। 

চাপসান্ (56:55:56 ৪০৪৮৩) - এই যন্ত্রের ঘার। বায়বীয় পদার্থের 

চাপ, প্রতি বর্গ-ইঞ্চির উপর (পাউও) ওজন হিসাবে পরিমিত হয়। 

বাস্থু চাপমান (8০:০০০০০৪) _ এই যন্ত্রে বাঁুর চাপ পরিদৃষ্ট 
হয়, ইহাতে সাধারণতঃ পারদ বা অগ্থ কোন তরল পদার্থের ত্তত্তের উচ্চতা 
দ্বার! বাঁযুর চাপ দশিত হয়। এই স্তস্তের উচ্চতাই এঁ চাপের পরিম1ণ। যথা, 
বাযুর চাপ পারদের ৩* ইঞ্চি ব। জলের ৩৪ ফুট। পাঁউগু-ওজন হিসাবে 
ইহা প্রতি বগ€ইঞ্চিতে ১৪"৭ পাউও। 

ঘর্ষণ বা ক্রিকসান্ (71০0০:)- বদি দুইটা বস্তকে একত্রে 
ঠেকাইয়া রাখা ভয় ও একটিকে অপরটির উপর চালাইবার চেষ্ট। কর হয়, 
তবে উঠার গমনে বাধাদায়ক একটা বল অনুভূত হইবে ইচাঁকেই ঘর্ধণোদ্ভূত 
ব। ঘার্ধণিক বাধা বলে। বিশেষ উপায়ের দ্বাবা ইহাকে হাস করিতে পার 
যায় বটে, কিন্ধু ইহাকে একেবারে নষ্ট করা যাঁয় না। ঘাষণিক বাঁধা সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত নিয়মগ্লি পাওয়। যায় £- 

১1 ঘার্যণিক বাধ স্পষ্ট পাত্রগুলির মধ্যস্থ চাপের অনুরূপ । 
২। উহা! স্পুই গাগুলির স্বভাব ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
৩। উহা স্পষ্ট গাত্রগুলির বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে না, অতএব 

“একক বিস্ভৃতির উপরিস্থ গাপর উপর নির্ভর করে না। 
৪$ উহ্না ঘর্ষণের গতির উপর নির্ভর করে (যদি গতির হাঁস বৃদ্ধি 

অত্যধিক হয়) । গতি বৃদ্ধি হইলে উহ! কমে ও হাঁস হইলে উহ্ন বাড়ে। 

কোচয়ফিসিয়্ট-অফ্-ক্রিকসান্ (0০০802৮ ০৫ 

চু 73000) কোন বস্তকে ঘার্ধশিক বাধা অতিক্রম করাইতে, তাহার 
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ওজনের যত্তগুণ বল প্রয়ে'জণ ছয় তাতাকে কোএফিপিয়েশ্ট-অফ-ফ্রিকলান্ 
বলে। ইহ স্পষ্ট গাএগুলির মশশ্থা ও গ্তাবের উপর নির্ভর করে না কিন্ধ 
চাপ যদি এত অধিক তয় যে গান্র চেপ্টাইয়। যাইৰার সম্তাধনা, তাং! হইলে 
ইঠ1 স্মতান। মধিক হয় । ইচ। বর্মণের গতির উপর নির্ভর করে ন। (বতক্ষণ 

না গর তব হ্রাস বুদ্ধি অতাধিক হয় )। 
কে।এফি'সয়ে্ট-অফ-[ফ্রকসান্ গাঞ্জের স্বভাব ও অবস্থার উপর নির্ভর 

করে বলনা সিংশষ বশেষ গৰার্থ ও ভাগদের গাঁঙ্ডের অবস্থার পরিবত্তন 
দ্বারা ঘাষধণিক বাঁধার হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। বাধা কনাইতে হইলে _ 

১। ধাতব পদার্থ ব'বগার। 
২। গাবগুলিকে মঙ্ধন করণ । 
৩। পিচ্ছিল করণ। 

পিচ্ছিল পদার্থ ও পিচ্ভিল করণের নির্েশ-_ 
১। অর তাপাবশ্থায়, হালকা খনিজ তৈল, 
১ । অত্যন্ত অধিক চাঁপ ও মন্দগতি -গ্র্যফাইট, সোপ-ষ্রোন ও অন্।ন্থ কঠিন 

পিচ্চিলকারী বস্ত্র । 
৩। অধিক চাপ ও মন্দগতি- গ্র্যাফাইট ও উব্বি, গ্রীদ বা অন্ান্ত 

কঠিন গুড়া পদার্থ । 
৪) অধিক চাপ ও ক্ষিগ্রগতি_ স্পার্ম তৈল, রেডীর তৈল ও ভারী 

খনিজ পিচ্ছিলকারী ঠৈল। 

€ | অল্প চাপ ও ক্ষিগ্রগতি_ স্পার্ন, পরিষ্কত খনিজ, অনিও, রেপ 
বা তুলাবিচির তৈল । 

৬। সাধারণ কলকজ। _ চধিব, ভারী খনিজ তৈল, ও ভাগা সজজী 

জাত তৈল। 

৭। ট্রিম সিলিগার, _ ভখরী খনজ তৈল। 

৮। টশ্যাক ঘড়ি ও সৌখিন - নীট স-ফ.ট, পরপয়েগ, অলিভ, ও 
কলকজ।_ হালক! খনিজ তৈল। 

ভাপ (3590 
তাপ ও ভতগ্ভত। (7568. 5৫ [67005196505) ভাপ, শক্তির 

একপ্রকার রূপ। তাপের (/5৪:) দরুণ বন্তর তধতার (65720578097) 
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পরিবন্তন 'ঘটে। তাপ যত অধিক দেওয়] বায়, বস্তয় তগুত1 ততই বাড়ে 
ও ঘত কমান হয় অর্থাং বাহির করিয়া! লওযা হয়। তগুত। ততই কমে 
ব! বআ ততই শীতল হর়। বস্ততঃ তাপ বস্তার মধ্যে, পদ্গার্থের অনুপরমান্থ 
গুলির কম্পনবিশিষ্ট ক।ইনেটিক-এনাজ্জির'প থাকে । 

ভগ্ভততামান বা থান্পোমিটার (706000775161):- ইহার 
দ্বারা তগ্তা নির্ধারিত হয়। ইহা! কাচ নিশ্মিত। একটি কাচের লঘ। 
সরু চোঙের (156) একদিক জোড়! ও অপর দ্রিকটী ফ পা 'বাল্বে' 
পরিণত । এ বাঁল্বটির মধো সাধারণতঃ পারদ, ও গোওটির বঠিগণত্রে দাগ 
কাটা থাকে । এই দাগঞ্পির ব্যবধান ডিগ্রি (০) লা ডিগ্রির অংশ | লরু 
নলী-মধ্যন্থ পারদ যে দাঁগের সমান, সমান থাক পেই দাগের দ্বারা যত 
ডিগ্রা বুঝায় তাহাই তপ্ত তা ব। টেম্পারে্চোর । পারদ থার্মমিটাবরের মধ্যে 

পারদ ব্যতীত বাষু ব। অগ পদ।র্৫থ থাকে শা। 
ভগ্তভা সাপের পদ্ধাতি (5৫৭1০ ০£ 16010951810) - 

টেম্পাঁরেচার তিন প্রক14 "পরিমিত হয়, ১। সা গ্রড (01061 

২। ফারনহেইট (021176171530 ৩ রোম।র (66801101101 

১। সে্টিগ্রেড হিনাবে বরফ যে টেম্পারেচ।রে গপে তাগকে ০" 
ওজল যে টেম্পারে “নশ্ী।ল' বাযুচাপে (৭৬ মেঃ মিঃ)ফট তাহ।কে ১০০০, 

ধরা হয় ও মধ্যস্থিত ব্যবধ1ন'কে ১০০টী ভাগ করিয়া তাগ'দব প্রতোক'টীকে 

১ ডিগ্রীবলে। এই টেম্পারেচার, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর। 
২। ফারনহেইট হিদাবে বরফের গলনের টেম্পারেচ।র হইতে জালের 

স্বাভাবিক বাযুচাপে ফুট নের টেম্পাঁয়েগারের মধ্যস্থিত ব্যদধাঁনক্চে ৯৮০ ভাগ 
কর! হইয়াছে এবং বরফ ও লবণের মিশ্রণে যে ফ্রিজিৎ মকশ্চ।র হয় তন্ন 
যে সর্বাপেক্ষা কম টেম্পারেচাই পাওয়া তাহাকে ০ম ধরা হয়। ইহা 
বরফের গলনের টেম্পারেগর হইতে ১৮* ভাগে বিভক্ত ক্ষুদ্র পাগের মত 

৩২ দাগ নিয়ে। অঠএব বরফের গলনের টেম্পারেচার ৩২7 ও জলে 
ফুটনের টেম্পারেচার ১৮০ +৩২+-২১২%। এইটেম্পারেচারের খিলাঁৰ 
বৃটিশ প্রণালীতে ব্যবহৃত হয় । 

৩। রোমার হিনাবে বরফের গলনের টেম্পারেচাক্গকে ১ (রো) ও 
জলের ফুটনের টেন্পারেচারকে ৮০]. (রো) ধরা হয় ও মধ্যস্থিত ব্যবধানকে 
৮* ভাগ করা হইয়াছে । এরপ প্রত্যেক ভাগকে ১, (রো) বলে। ইহা 



০৩৯ মোটর শিক্ষন্ষ 

সচরাচর ব্যবষ্ার হয় ন1। 
ধারস্তকরণ £ _উল্লিখিত হিসাবগুলি হইতে ম্প্টই দেখিতে পাওয়। যার 
_সেণ্টি ফা-৩২ _ রে! 

১৬৬ ১৮৩ চও 

ভাতের একক (0০16 ০0£ 26৪০--১ পা জলকে ১ ফা তপ 
করিতে যে পরিমান তাপ লাগে তাহাকে ১ বৃটিশ খার্মাল ইউনিট (৪. 0. 
0.) বলে। ১ গ্র্যাম জলকে ১" সেণ্টি তথ করিতে যে তাপ লাগে 
ভাঠাকে ১ ক্যাপরী (0919£15) বলে। ইহাই তাপের বৈজ্ঞানিক “একক” । 

আতপিক্ষিক ভাপ (3৮০?০ 1)৪৪)--কোন বন্তকে কিছু ডিগ্রি 
তণ্ধ করিতে যে তাপ লগে তাহার সহিত সম-ওঞ্জনের জলকে সমান তত 
করিতে যে তাপ লাগে তাঁহ।ব সন্ধঝ আপেক্ষিক তাপ বলে। ইহা বস্তুর 
জন্য তাপচুক জলেব জন্য তাপ দ্বাবা ভাগ কবিধা পাওয়া যায়। 

বিভিল বস্ত্র আঢপক্ষিক তাপ- 

থে -- 

লৌহ “1102 “১১৪ কাচ, ফ্রিন্ট 01293, ঢা1100 "১১৭ 
তাম %0010161” ০৯৫ ূ বরফ “০০৮ ৫ 

সীসা 4.৪, "০৩১ জল “৬৬০০1 *১ 

পারদ “1৬51০701" ৩৩৩ ূ বায়ু 4১) *২৩৭ 

রৌপ্য “32167, '০৫€ ব|স্প 49092025 *৫ 

ভাপ-ধারণ স্ষমসত। _(0076000210905010)- বস্তার তাপ 

ধারণের ক্ষমতাঁকে “থান্মীল কেপাঁশিটী” না তাপণাঁরণ ক্ষমতা বলে। বস্তটিকে 

১* তণ্ত কবিতে যে পবিমাণ তাপ লাগে তন্বাব। পরিমিত পদের পরি- 
মাণকে আপেক্ষিক-তাপ দ্বার। গুণ করিয়। পাওয়া যায় । 

ভাপ সন্বন্ধীক্ গণন1॥ 
১ পাঃ জলকে ১* ফা তপ্ত করিতে ১ বৃটিশ থার্মাল ইউনিট 
ক পা + ১* ফা ক১১-ক 

ক পা ,» খ* ফা রি ক১»খ এ 
(১) ক পা অন্থ বন্ত যাহার স্পেমিফিক-ঠ্টি গপ*ফাকসখসগ » 

আর তগ্ত ও শীতল বস্তর সংমিশ্রণে, (২) নির্গত তাপ- আগত তাপ 
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ভাতের উৎপাত সান (9০9:০5৪ 0£19৩81)- 

১। সুধ্য। 
২। রাসায়নিক ক্রিয়া যথা,_দহন ইত্যাদি । 

৩। অবস্থার পরিব্ত'ন যথা, বাম্পকে জলে পরিণত করিবার কাল )। 
৪1 কাধ্যকরণ যথা,--ঘর্ষণ ইত্যাদি হবার।। 
£ | তড়িং গ্রবাঁচ যথা,--বৈহ্যতিক আলোক। 
৬। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ। 

ভাতের ফল (18505 ০0: 176910)-- 

১। আয়তন পরিবত ন (08176৩ 01৮০0110106 )। 

২। তপুতা পরিবত্তন। (01১208 ০1 1200721510515) | 

৩:। অবস্থা পঞ্জিবর্তন (0178066 ০5126) | 

৪ | আভ্যন্তরিব তিক পরিবত্ত ন (001)9066 01170061779] 817620011)) 

৫1 সাঁসায়নিক ক্রিয়। (03176701051 2011077) | 

৬ু। বেছ্যুতিক পরিণাম (81-60-1091 69০05) । 

১। তণ্ড করিলে প্রায় সকল ল্জ্বরই আয়তন বৃদ্ধি চয়। তগুত1 যত 
অধিক হয়, আয়তন বৃদ্ধিও ততই অধিক হইয় থাকে । শীতল করিলে ঠিক 

এভাবে সাঙ্কাচন হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থের ১ আয়তনের ১* তণ্ততার 
যে পরিমাণ আয়তন বুদ্ধি হয় তাহাকে উঠার বিস্তারণ হার (0০০601017% 

01 10781819110) ) বে । তরল ও বায়বীয় পদার্থের বেলায় **র ১ 

আয়তনের ১" তগুতায় যে পরিমাণ আয়তন বৃদ্ধি হয় তাহ।কে উহাদের 
বিস্তারণ হার বলে। সন্ত বায়নীয় পদার্থের বিস্তারণ হার প্রায় একই 
রূপ, কিন্তু বিভিন্ন গ্রকৃতিন কঠিন প্রকারের কঠিন ও তরল পদার্থের 
বিভির বিস্তারণ হার | তরল ও বায়ব,য় পদার্থের বিস্তারণ বলিলে তাহাদেয় 
আয়তনের বিস্তারণই লুনা, কিন্ত কঠিনের বেলায় কেবল মাত্র দৈর্ঘ্যের 
বৃদ্ধি যথা,--সরু তারের বেলায় ব। বিস্তৃতির বৃদ্ধি ( পাতের বেলায়) ব1 
'আয়তন বৃদ্ধি বুঝাইতে পারে। সেই জন্য কঠিনের বিস্তারণ হারে কেবল 
মান্ত দৈত্য বৃদ্ধির হার দেওয়া হইল। বিস্তৃতি বৃদ্ধির হার ইহার ছুই গুণ ও 
"আয়তন বৃদ্ধির হার উহার তিন গুণ। বাবীয় পদার্থের বিস্তারণ সম্বন্ধে 
পরে আরও কিছু বণিত হইবে । 
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বিশ্তারণ হায়ের তালিকা (72115 ০£ ০০-৪০০$)% 0 658109800.) 
কাচ ১০০০৬৬৪৪৪৮৬ দস্তা **৭৯০০০ক২৬$ 

প্লাটিনাম “৭১ ০৬৩৬৪৬৬৮৬ রব *০,*০৬5৪৮৭ 

লৌহ 2 ৬৩৬৬১২ বরফ 5 2: 

তাঁম 555 *৬৪০৪১৭ বায়ু ৯৯০ ৪০৩৬৭ 

পিতল ০*ত৩৬০১৪ হাইড্রোজেন ১১০ ৯৯৩৬৬ 

২। তাপ দানে সকল বস্তররই উষ্ণতা] বৃদ্ধি হয় ( ষতক্ষণ অবস্থার পরি- 
ব্তন নাহয়)। উষ্ণতা বৃদ্ধি, আরতন বৃদ্ধির অনুরূপ হয় বলিয়া আয়তন 
বৃদ্ধির দ্বার ইহা পরিমিত হয় | থার্্োমিটারে যে বস্ত ব্যবঙার হয় তাহার 
,আয়তন বৃদ্ধি হইতেই উষ্ণতা পরিরৃষ্ট হয় হয়। ৃতরাং থার্্োমিটারে 
এরূপ বস্তর ব্যবহার বিধেয়, যাহার বিস্তারণ হার সকল উষ্ণতায় প্রায় এক 
ভাব অথচ ক্বাচগাত্রে জড়াইয়। না যায় । এরূপ ৰস্ত নকলের মধ্যে পারদই 
সর্বোতরুষ্ট। গ্থলবিশেষে বাঘু ও এযালকোহলএ ব্যবহার হইয়। থাকে । 
শেষোক্তর বেলার উহাকে পারদ থার্ম্মোমিটারের সহিত তুলনা! করিয়া 
লইতে হয়| 

৩। প্রায় সকল বস্তই কঠিন, তরল ওবায়নীয় এই তিন অবস্থার 
মধ্যে যে কোন অবস্থায় থাকিতে পারে । তাপের যোগ বা বিয়োগে প্রায় 

সকল বস্তরই (নস্ত বিশেষে) বিশিষ্ট বিশিষ্ট উষ্ণতায় অবস্থাস্তর ঘটান যাঁয়। 
এরূপ অবদ্বান্তর ঘটনের সময় যে বস্তটির অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার উষ্ণত। 
পরিবত্তন হয় না। 

তাপযোগে কঠিন হুইতে তরল অবস্থায় যাওয়াকে গলন ব' মেলটিং 
(051008), তবল হইতে বাম্পীয় অবস্থায় যাওয়াকে বাম্পীভবন বা. 

ভেপারাইজেসান (5৪515810007) ও কঠিন হইতে বাম্পীয় অবস্থায় যাঁওয়া- 
কে পারিমেসান (55191155001) বলেঃ এবং শাপ বিয়োগে বাম্পীয় হইতে 

তরল ব1 কঠিন 'নম্থায় আসাঁকে তরলতায় বা! কঠিনতায় ঘনীভবন (০০- 
06175901010 1010 110080 0 50110) ও তরল হইতে কঠিন অবস্থায় 

আসাকে জমিয়া যাওয়] ব। ফ্রিজিং (268108) বলে। এতন্সধ্যে মেল্টিং 
ও ফ্রিজিং একই উষ্ণতায়, আর ফুটন (১০:1:1£) ও তারল্যে ঘনীভবন 
(0০705782002) একই উষ্ণতায় হুয়। যে উষ্ণতার এগুলি ঘটে 
তাহার্দিগ'ক যথাক্রমে মেল্টিং পয়েপ্ট (116118 2০100) বা ফ্রিজিং পয়েপ্ট 
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€(67052126 0০100) ও বয়েলিং পয়েন্ট (8011106 7০201) বলে। 
ষ্টধ্য,--অনেক তরল পদার্থ হইতে প্রায় সকল উষ্ণতায় ধীরে ধীযে 

উহার উপর হইতে বাপ নির্গত হয়। এরূপ বাম্পীভবনকে 'ইভাপোরেসান্” 
(5৮৪1১012107) বলে, কিন্তু যে অবস্থায় তরল পদার্থের যে কোন স্থানে 
ধাম্প হইতে পারে তাহাকে ফুটন বা বয়েলিং বলে। 

চাঁপ পন্ধিব্ত্নে মেলটিং পয়েপ্টের অতি অল্প পরিবত্তন ঘটে কিন্ত 
ঘয়েজিং পয়েন্টের বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । 

কতকগুলি দ্রযোর মেল্টিং ও বয়েলিং পেন্ট প্রদত্ত হইল__ 

ধাতু বিগলঢেনর তণ্ততা। 

মেল্টিং পয়েণ্ট। 
চিনা! লৌহ-_ ২১৯০ ফা | দত্ত।__ ব্যুতি 
বাঙগণলা লৌহ-_ ৩৩৬৯৩: % | রাং--. ৪৪২ ১ 

ইস্পাত ২৭০*" ” | গাঁন মেটাল-- ১৪০৯ ১ 

তামা _ ১০৯৭** ৯ সীসা-_ ৬১৩" ২ 

পিত্তল_ ১৭০০* হইতে ১৯৯৯৯ | হোয়াই মেটাল ৭০* -৮৯** » 
বয়েলিং পয়েণ্ট (নর্মাল চাপে) 

জল-- ২১২'ফা তামা--- ৪১৯০" ক] 

পারদ-_ ৬৫৪৬ ৮ [ লৌহু-- ৪৪৪২" * 

অবস্তা পরিবর্তন আয়তন পরিবর্তন! গলনের সময় 
'জৌহ, পিত্ুল ও বরফ প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের আয়তন কমে ও অন্তান্ 
বস্ত্র আয়তন বাঁড়ে। এই জন্য লৌহ ও পিত্তলের ডালাই-কান্গ ভাল হয় । 
বাম্পীভবনের সমন মকলেয়ই আয়তন বিশেষরূপে বাড়ে । যথা! পেট্রোল 
বাম্প; পেট্রোলের ২৬ গুণ, টিম জলের ১৬৫৭ গুণ। 

অদ শ্যা ভাপ (1506 1765) _দ্রব্যের অবস্থা পরিবর্তনে তাপের 
যোগ ব। বিষ্বোগ করিতে হয়, অথচ অবশ্থ। পরিব্তনকালে উষ্ণতা পর্ি- 
বন্তন হয় না। এগপ তাঁপকে অনৃস্য ভাপ বলে। 

বৃটিশ গ্রণালীতে ১ পাউগ্ড, বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে ১ গ্র্যাম্ পদার্থের 
বিনা! উষ্ণত| পর্রসর্তনে অবস্থা! পরিবন্ত'নে যে তাপ লাগে তাহাকে অনৃষ্ঠ- 
'তাঁপ বলে। গলনের সময়, গলনের অনৃশ্য তাপ (18650৮-3৩2-০£ 08300) 
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বাম্পীভধনেয সময় বা্পীতবনের 'আচৃস্ত তাঁগ (1৯6 5০$-০৮গ[স০2৮- 

38002) বলে । ফতিপর় ভ্ুযোক্ব, -- 
গলনের অনন্ত তাপ ঃ বাম্পীতবনেত্ব আৃশ্ত তাপ ঃ 

বরফ ১৪৪ জল ৯৩৭ 

চাকের মোম ৭ লীস! ৩১৪ 
৪1 উষ্ করিলে প্রায় সকল বস্তর়ই আত্তাস্তরিক শক্তি কমে! এই 

জন্ভই লৌছের গঠন পরিবর্তন করিতে হইলে উহ্ধাকে গরম করিয়। লাল 
করিতে হয়। 

৫। অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া, তাপযোগে "সাধিত হয়। বথা-- 
কয়লাকে গরম করিলে উহ। বায়ুর অক্ষিজেন গ্যাসের সহিত মিলিতে লক্ষম 

'হয়। ইন্াকেই 'জলন” বলে 
বায়বীয় পদাচর্থর বিজ্ঞারণ_- 
ববচ্ষল্স্ল (8০)15:8-7-%) একই উষ্ণতাঁয় বায়বীয় পদার্থের 

আয়তন চাপের বিপরীত ভাবে পন্ধিবর্তিত হয়। অর্থাৎ চাপ যতবাড়ে 
আয়তন তত কমে ও চাপ যত কমে আয়তন তত বাড়ে । 

ঙ 
অর্থাৎ ১] (৬ ৮০৬ ০1010)6) রি চিরতরে চান 

রী আ১চা-ক (অপর্িবত্ত'নীযর় সংখ্যা) (৬ ১77) 

যথা, ২০ পা চাপে আয়তন ৩* ঘন ইঞ্চি হইলে ১* পা! চাঁপে ৬* ঘন 
ইঞ্চি ব। ৪* পা চাপে ১৫ ঘনইপ্চি হইবে । সকল সময়েই আ| ১ চা -২* ৯ 
৩৩ ১৬ ৮৬৬০ ৪৬ ১৮১৫7 ৬০*। 

চাল স-ল' (021158719৭)-চাপ এক ভাব ব্বাখিলে গ্যাসের 
আয়তন, প্রতি ১* সেণ্টি বা ফা উষ্ণতায় উহার ** আল্মতনের ১/২৭৩ বা 
১/৪৬১ ভাগ বাড়ে । ইহাই গ্যাসের বৈজ্ঞানিক ব। বৃটিশ প্রণালীর বিস্তারণ 
হার । যদি কোন গ্যানকে _ ১৯৭৩ সেটি বা--৪৬১* ফা পধ্যন্ত শীতল করা 
হয়, তবে উহার আমতন শূক্ত হইবে । এই উষ্ণতাকে ** এযাবসোলিউ 
(৭৮৪০1০০-সম্পূর্ণ) বলে। 

এযাৰতসালিউট জিতের (925০15 2৩:০)--বে উষ্ণতায় 
গ্যাসের আয়তন শন্ত হয় । সে প্টগ্রেড প্রণালীতে উচ্া--২৭৩' সেণ্টি ও 
বৃটিশ গ্রণালাতে উহা-_-৪৬১* ফ1। 
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এযাবতসালিউট ৫ম্পানেরেচার-এই--২৭৬' লে্টি বাঁ 
৪৬১. ফা কে -" ধরিয়। কোন সাধারণ টেল্পারেচায় বাছা দাড়ান তাহাকে 
এ্যাৰলোছ্িউট টেস্পারেচার বলে। তাহা সাধারণ টেম্পারেচারটিতে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে ২৭৩" ও বৃটিশ প্রণালী হইলে ৪৬১" যোগ করিয়। 
পাওয়া যায়। যথা )১-জলের 'বয়েলিং-পয়েণ্ট' ১০০" সোঁণ্ট ব। ১৯ 4 
২৭৩ ৩৭৩ গ্যাবসোলিউট সেোঁণ্ট অথবা ২১২, ফ। বা ২১২*+৪৬১- 
৬৭৩ এান-ফা12। 

আয়ভন এ্যাবতসানিউট ভগুভার অনুক্সপ' £-- 
প্যাবসোলিউট *" তে আয়তন ? ও এ্যাবসোলিউট উষ্ণতা যশ বাড়ে 

আয়তণও ৬তই বাড়ে । অতএব আঁয়তন গ্যাবসোলিউট উষ্ণতাঁব ছনুরূপ । 
অর্থ।ৎ আত ন- এযাবসৌঁলিউট উষ্ণত। | 

আয়তন ১ 
গ্যাবসোলি উট উষ্ণত। উন িরিনি 

আবার ইহার সহিত 'বয়েলস-ল+ সংযোগ করিলে ;_ 

আম্রতন চাপ _ __ -ক মি _ ছু 
এ্যাৰসোলিউট উষ্ণতা 
চীপ পরিবর্তন হার (চারল্স-ল ) £- 
উল্লিখিত নম্বন্ধটিতে আয়তনের ও এ্াযাবসৌলিউট উষ্ণতার সহিত 

চাঁপের যেরূপ সম্বন্ধ, চাঁপ ও এ্যবসোলিউট উষ্ণতার সহিত আয়তনের ও 
ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ । স্থতবাং একভাগ চাঁপে উষ্ণতা পরিবত্ত'নে আয়- 
তনের যেরূপ পরিবন্তন ঘটে (চারল্স-ল) একভাব আয়তনে উষ্তত। পরি- 
বৃন্ত'নে চাপেরও ঠিক সেইরূপ পবিবর্তন ঘটিবে। ইহাকেই চাপ পরিবত্তন 
হারের 'চারল্স-ল' বলে । অর্থাৎ একভাব আয়তনেৰ প্রতি ১" উঞ্ণত| 
পরিবত্রনে চাপ *" চাপের ১/২৭৩ বা ১/৪৬৯১ ( বৈজ্ঞানিক ব1 বুটিশ ডিগ্রী 
(** অনুযায়ী ) ভাগ কবিয়। পরিবস্তিত হয়। 

সম-ভগ্ততাবস্ছবা (15০00060051 00001007 -যর্দি কোন 

গ্যাসের অবস্থ। পরিবর্তন কালে উষ্ণতা! পরিবর্তন না হয়, অর্থাৎ “বয়েল্স-ল' 
অনুসারে অবস্থা পরিবত্তর্ন ঘটে তাহ। হইলে গ্যাসের ওঁ অবস্থাকে সম- 
তাপাবস্থ। বলে। সম-উষ্ণভায় পরিবত্ত'নকালে গ্যাসের উষ্ণত। বৃদ্ধি পাইবার 

চষ্ট। পাইলে উহ! হইতে তাঁপ বহির্গত কবাইয়। ব1 হাস পাইধার চেষ্টা 
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পাইলে উহার মধ্যে বাছির হইতে তাপ গ্রবেশ করাইয়৷ সকল সময় উষ্ণত। 
এক ভাব রাখিতে হয়। 

সম-ভাপাবন্ছু। (48012102610 00709:0102)-য্দ কোন' গ্যাসের 

অবন্থ! প'রবর্তন কালে বাছুর হইতে উহার মধো তাপ প্রবিষ্ট, বা বহিগত 
হইতে দেওয়া] ন। হয় তবে তাঁহাকে সমতাপাবস্ক। বলে। 

ভাপবল বিতভান (0067000 050800105)-১ম নিয়ম, 
(75142 ) যখন তাপকে কাধ্যে বা কার্ধ্যকে তাপে পর্বিণত করা হয় 
তখন দেখিতে পাওয়। ষায় যে, সকল সমরেই তাপের পরিমাণ ও কাধের 

পারমাণণর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে, এবং সেই সম্বন্টি এই যে, 
প্রতি বৃটশ থার্মমাল ইউনিট ৭৭৮ ফু-পা1 কাঁধ্যের সহিত মমান। ইহাকে 
জুল্স ইকুই'্যালেপ্ট বলে, কাঁণণ ডাঃ জুল (13: 0০15) প্রথম এই 
নাট সন্বন্ধের বিষ বলেন। ২ক্স নিয়গ, (200 1.5) তাপ 
ভাবতঃ উচ্চ তণ্চত। হইত শিপ তণ্ততায় যায়, কিন্ত নিম্ন তণ্তঠা হইতে 

উচ্চ তপুতায় যাইতে হইলে বাহক কাধ্যকণণ প্রয়োজন। যেমন জল 

ত্বঞবতঃ উচ্চ হইতে লিপ়্ে যায় কিন্ নিএ হইতে উচ্চে যাইতে হহলে 
(নিজে) পারে না, কাগাকেও কাব্য কারতে হ৭ । 

বজ্র রণ বাযবাচয়র কার্ষাকরণন £ 

যদি কোন গিলিণ্ারেণ মদ্যে কিছু বায়বার পদার্থ পিষ্টন দ্বর। চাঁপে 
আবদ্ধ থকে এবং এ চাপ যর্দি কমাতস। . দেওয়। যাগ তাহ। চল 
বায়বাযের বিক্ষারণ ঘটবে এবং শিস্ষারণ কালে পিছঈনকে বহিদ্দিক 
ঠেলিরা লইয়া যাইবে | এই পিষ্টনটিকে এ মবাশ৪ চাপের বিক্দ্ধে ঠেলিয়। 
লয়! যাইতে গ্যাসের ত্ব।রা কিছু কার্ধা সাবিত হইবে। এই কাযোর 
পরিমাপ বাদ পিষ্টনের উপর চাপ হয় “চ1 উহ্থার বিস্তৃতি &য় 'বি' এবং 
উর হানচু তরু লহ্বত্ব হয় ল', তাহা হইলে পিষ্টনের উপরিস্থ বল- চা ৯ 

বি এবং কাধ্য সাধত-চ।% বিল । আবার বি*ল-বিক্ষারণ, 
স্থতরাং কার্য লাধিত-চা *বিক্ষারণ। ইহা! কেবল যে সিলিগারে 
খাকিলেই সতা ভাহ। নহে, লকল রূপ পাত্রেয় বেলায় সতা, এবং ই2ও 
দ্বেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিক্ষারণে বায়বীয়টি শীতল হইয়াছে বং 

৭ মো--২২ 



মোড শিক্ষক ৩৩৮" 

পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বে »উক্ত কাব? সাধনে 'জুলের" 
নির়মান্যায়ী যে পরিমাণ তাপ দরকাস, বায়বীয় হইতে ঠিক সেই পরিমাণ 
ভাপ নাশ হইয়াছে ও তদ্ধেতু বায়বীয়ের ঠিক তদনুরূপ ততপ্তত। কমিয়াছে। 

বায়বীয়ের অন্পরমানুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও নিক্ষেপণ ৰল নাই £-_ 
বিক্ফারণে বার়বীয়ের অনুপরমান্থগুলির মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধি হয়, 

সুতরাং যদি উহাদের পরল্পর়ের মধ্যে আকর্ষণ বল থাকে তাহ। হইলে এই 
ব্যবধান (বৃদ্ধির জন্ত আভ্যন্তরিক আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে বায়বীয়কে 
আভ্ত্তরিক কাধ্য সাধন করিতে হইবে, সুতরাং তল্ভন্ঠ আরও কিছু তাঁপ 
নাশ হওয়া উচিৎ, কিন্তু তদ্রপ পরিলক্ষিত হয় না! অতএৰ আকর্ষণ বল 

নাই। সেইরূপ বর্দি অনুপরমানুগুলির মধ্যে নিক্ষেপণ বল থাকে তাহ৷ 
হইলে এই আত্যন্তবিক নিক্ষেপণ বল হেতু পিষ্টনৈর উপর কিছু আভ্যস্তরিক 
কাধ্য সাধিত হইবে এবং তাহা বায়বীয়ের কাঁধ্যকে সাহাষ্য করিবে। 
স্থতরাং বায়বীয় কর্তৃক আরও কম কাজ সাধন ও তজ্জীন্ত তাপ নাশ হওস! 
উচিৎ, কিন্ত এরূপ পরিলক্ষিত হয় ন।। অতএব নিক্ষেপণ বলও নাই। 

তাতেপর ষাভাকাতি বিধি £_ 

একন্বান হইতে আন্ত্বানে ভাপ তিন প্রকারে যাতাধাত কবে। 
৯| ক্রমগমন (00770000975), ২। প্রবাহন (০০10৮001078), 

৩। প্রসারণ (1২501211072) 

১। ভ্রুসগগন (০০50500০)--বদ একটি লৌহদখ্ডের একদিক 

আগুনের মধো দেওয়। যায় তা» ইলে দেখিতে পাওয়! যাইবে যে কিযুৎ- 
নন পরে উহার বহিভাগস্ত, আগুনের নিকটবর্তী কিয়দংশ গরম হইয়াছে। 
এখানের আগুনের মধ্যবন্ভী লৌহ প্রথমে তাপ যোগে তপ্ত হয়, পরে তাপ 
একটা অন হইতে পরব্তী অন্থতে এবং তাহ! হইতে তংপর্বর্তী অন্গুতে 
এইভাবে ক্রমান্থয়ে তপ্ত অংশ হইতে শীতল অংশে যাইতে থাকে । তাপের 
এইরূপ অনু হইতে পববশ্তী অন্ধুতে ক্রমাঘয়ে যাওয়াকে ক্রমগমন বলে। ক্রম- 
গ্রমনে পদার্থের স্থানচ্যুতি হয় না, কেবলমাত্র তাপ 'একটি পদার্থ হইতে 
পরবর্তী পদার্থে, এই ভাবে যাইতে থাকে । 

২। প্রধাহন (০০2%5০6০7)- আগুনের উপর একটী পাত্র 



৩৯ মোটর শিক্ষক্ষ 

কৰিয়। জল ব। অস্ত কোন তরল পদার্থ চাপাইলে উহ! গরম হইয়! উঠে। 
এখানে প্রথমে পাত্রী অগ্নির তাপ স্বর গরম হয়। পাঙ্জটী গরম হইলে 
উকায় তলদেশের তরল পদার্থ পাত্র হইতে ক্রমগমন খার1 তাপ প্রাপ্ত 
তইয়] উত্তপ্ত হয় এবং তজ্জন্থ ইহার আয়তন বর্ধন হওয়ায় উহাউপরিস্থ তুল 
পদ্দার্থ গপেক্ষা হালক। হইয়া বায় । সুতরাং এই হালক] তপ্ত তলদেশীয় 
তরল পদার্থ উপরে ভাসিয়া উঠে এবং উপরিস্থ শীতল ভারী তরল পদার্থ 
নিয়ে নামিয়া ষায় ও রূপ ভাবে তাপ প্রাপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া! আইসে। 
এরূপ ভাবে সমস্ত তরল পদার্থটা গরম হইয়া] উঠে। তাপের এরূপ একস্থান 
হইতে অন্তম্থানে কোন বস্ত দ্বারা বহনকে প্রবাহন বলে। প্রবাহনে তাপ 
নিজে স্থানান্তরিত হয় না, তাপ কোন বস্তুর মধ্যে আশায় লয় ও বস্তুটী 
তাপসহ স্থানান্তরিত হয়। প্রবাঠন তবল ও বারবীয় পদার্থে সম্ভব । 
জ্রমগমনও তরল ও বায়বীয়েব মধ্যে সম্ভব হুর যদি উপরিভাগ হইতে তাপ 
দেওয়। যায়। 

৩। প্রসারণ (]২2919007)-- একটা তগ্ত বস্তর পার্খে হাত লইয়া 
যাইব। মাত্র তাপ অনুভব করা যায়। মত এব বস্তুটী হইতে হাঁতে তাপ 
অ।সিতেছে। এখানে তাপ কিরূপ ভাবে আসিতেছে? ক্রমগমন ব| 
প্রবাহ দ্বার। নয়, কারণ বস্তুটী ও হাতের বাবধানে বায়ু আছে এবং ব্দিও 

বস্তটির ঠিক পরবর্তী বায়ু ব্রমগমন হেতু তাপ পায় বটে কিন্তু এরূপ ভাবে 
তপ্ত বায়ু পার্শ্ববর্তী দিকে আসিতে পাবে নাঁ। তাছ। বিক্ষাবণে হাল্ক। 
হয়া প্রৰাঠনে উদ্দে উঠিষ| যবে । অতএব দেখা বায় যে বস্তটী হইতে 

তাপ বাধুর মধ্যর্দিয়া ধাঁতে আগিতেছে এবং সেই তাপ বাযুকে তথ 
কবিতেছে শা, কারণ বাদ কোন তাপ লইয়! বাধু তপু ভব তাহ] হইলে সেই 
তাঁপ বাযুর সহিত উদ্দে উঠিয়া বাইবে। এইভাবে ভাঁপ বস্তটী হইতে 
চতুদ্দিকে সরল রেখায় ছড়াইয়। পাঁড়তেছে, ঘেগপ ভাবে কোন গোলকের 

কেন্র হইতে ট5|র ধ্য।সান্দগুলি উহার চতুর্দিকে প্রসারত হয়। তাপের 
এইরূপ কোন কিছুকে পু না করিয়। চতুছিকে গ্রসাগণের শাম এ্রসারণণ। 
এই প্রসারণ দারা কথা হইতে ত।প পুখিবীতে আলে । ক্রমগমণ ও 
গ্রৰাহুন হেতু কেন বস্তুর তাপনাশ বন্ধ কর। অগ্যাবধি কোন উপায় দ্বার! 
সম্ভবপর হয় নাই। তাঁপ, আলোক, শব, প্রভৃতি প্রসারণ দ্বার। স্থানান্তন্বিত 
হয় বলিম় | ইহা'দিপকে প্রসারণী শক্তি (0৪190 67618)) বলে। 



তমাটর শিক্ষক ৩৪০ 

ফ্রাস পচয়ল্ট (চ153%-901), কোন তৈল কিম্বা ম্পিরিটকে 
উন্মুক্ত পাত্রে গরম করিলেই ও তপগ্ততামান ছ্বার। তণ্তত। দেখিলে, দেখিতে 
পাওয়। যাইবে যে, তপ্ততার এমন একটি অবস্থা আইলে যেখানে অগ্নি 
উহার নিকটে লইয়া গেলে উঠার উপরিস্থ ধুমে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া 
উঠে। তৈলের এই অবস্থাকে আমর। "ওপন ফ্লাস্ পয়েন্ট? (0 চ1এ8) 
$50800) বলি। (সাবধান যেন পেট্রোপ বা ভোলেটাইল স্পিরিটে এই 
পরীক্ষা কর! ন। ভয়, কারণ উহাদের ফ্লাম-পয়েণ্ট অতিশয় কম ( 1০ ), 
অতএব উঠার দ্বারা বিপর্দ ঘটিবার সম্ভাবনা )। উহ। আরও উত্তপ্ত 
করিলে তৈলের উপর অগ্নি জলিতে থাকে । সেই অবস্থাকে বাণিং-পয়েন্ট 
( 8০517609100) কহে। 

জ্তালানী দ্রঢবার বা ইন্ধতেনর তাপ পরিমাণ 
ভিন্ন ভিন্ন ইন্ধনের ওজন অনুপাঁবে উহার্দিগ হইতে কম বেশী উত্তাপ 

শক্তি পাওয়। যায় । নিম্নলিখিত তালিকায় কতকগুলি ইন্ধনের এক 

পাউণ্ডে কত টত্ত।প শঞ্তি (170511081 0010) আছে তাহা £- 

ইন্ম2নর উত্তাপ শক্তির তালি ক্ষ £__ 
১ পাউও্ড য়ন (0081) ১৪৪১০ বুটিশ থান্মাল ইউনিট 
১ পাউওড পোটটাল | 761101) ১৯৪১০--২০৫২৯০ এ 

১ কিউবিক ফু কোল গ্াযাস--৩৯৯ ্ 

১ কিউবিক ফট ডপন গ্যাস--২৮৩ এ 

হর্ষ পাওয়ার হিসাৰ ইন্ধনর উত্তাপ পরিমাণ 
১ পাঃ পেট্রাঙ্গে প্রার ২৯,৯০৯ বৃটিশ থার্মাল উন্উনিট। 

জুলের ভিসাব যত ১ ব্রিটীশ খান্মাল ইউনিটে ৭৭২ ফুট-পাঁঃ কাধ্য । 

অত এব ১ পাঃ পেট্রোলে ২০,০০০ £৭৭২-০১৫৪৪০০০* ফুট পাঁঃ কার্য । 
আমাদেব জানা আছে যে ওয়াটের মতে ৩৩,০** ফুট পাঃ কার্ধ্য 

এক মিনিটের মধো সাধিত হইল তাচাকে হয” পাওয়ার মিনিট বলা বায় । 

অতএব হষ" পাওয়ার গণ্টা হইলে ৩৩০০০ ১৬০ কার্য ইউনিট | 



৩৪১ োটর শিক্ষক 

অতএব এক পাউগু পেট্রোল এক ঘণ্টায় ব্যবহৃত হুইলে-_- 
১৯৫৪৪০০৩০ 

৩৩ ০৪০ ৬০ 

যদ্দি একটা যানের গতি হণ্টায় ৩* মাইল হয় এবং উহার ওজন ১ টন 

হম, ওৰে দেখা যায় যে সাধারণ রাস্তার উপর দিয়া, রাত্ত। ও বাযুর গ্রতি- 

বন্ধকতা প্রভৃতিব বিকদ্ধে যাঁনকে টানিতে হইলে প্রতি উন পিছু কম বেশী 

২** পাঃ প্রয়োজন হয়। 
অতএব দেখ| যাইতেছে যে ৩* মাইল বেগে যানকে চলিতে হইলে ;-- 

২৬৩ ১৮৩৭ ৮১৭৬৬ ১৮৩ 

এত ভূন -১৮ হর্য পাওয়ার। 

অতএব দেখা যায় যে ইঞ্জিনের কাঁধ্যকরণ হিসাবে ১৬ হর্ষ পা ওয়ার 
ঘণ্টায় প্রস্তুত করিতে হইলে ২ পাউগ্ড পেস্ট্রোলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রকৃত 
কাধ্যোপযোগী ভঞ্জিন ৫ গুণ অধিক পেট্রোলের প্রয়োজন হয় । অতএব 

১৬ হর্ষ পাওয়াৰ এক গটা কাল অবধি প্রস্তত করিতে, ২ * ৫. ১% 

পাউণ্ড পেট্রোলের প্রগোজন হয়। -৭*০ পেট্রোলর ওজন প্রাতি 

গ্যালনে ৭ পাউণ্ু, অতএব যদ্দি ১০ পাউগু পেট্রীলে ৩০ মাইল চলে তবে 

১ গ্যাপন পেট্রোলে ২১ ম।ইল চলিবে । 

হন্য পাওয়ার বা! অশ্রশভ্ভি নির্ধারণ 
১। হর্ষ-পাঁওয়ার (7০75০-০/০7) ব। অশ্বশক্তি ;- সময়েব সহিত 

কার্ধেব ঠিসাঁবকে হধ-পাওয়ার বলে একতমিনিট ৩৩,০** পাউগ্ডকে ১ ফুট 

স্থানান্তরিত করিতে “ষ শঞ্ষির প্রয়াজন ভাহাঁকে ব্রেক হষ-পাঁওযার বলে। 

ইঞ্জিনের হর্ষ-পাঁওয়ার এহ 1ঠগাবান্ুসারে স্িবীরুত ভয়। ফবাসী হর্ষ” 

পাওয়ার ৩৪৪৯ ফ.ট-পাউগ্ড। অতএব বৃটিশ উন-পাওয়ার অপেক্ষা 
ফবাসীর হর্ষ পাওয়ার কিছু কম। 

২। ব্রেক হর্ষ-পাওয়ৰখ (812516-10156-00%1615- 3. লা. 2১) 

ঈঞ্জিন হইতে যে ক্ষমতা বার্থ কার্ম্যের জন্য প1ওয়া যায় তাহাকে ব্রেক-হর্য- 

পাওয়ার বলে। উহ! ফ্লাইভইলের উপর ব্রেক প্রয়োগে স্থিরীকৃত হয়। 

হার হিসাব প্রণালী 

বেক-হর্-পাঁওয়ারন 

-৭*৮ হর্ষ পাওয়ার উৎপন্ন কবে। 

3142 (৬%1--2) ৮ 
৩৩,৬০৩ 
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এখানে-৩"১৪১৫৯ বা ২২৭----ফ্ু।ইহইলের ব্যাসের মাপ ইঞ্ছি । 
$/হল্ুব্রেকের টানের দিক ; ৬$- ব্রেকের টানের বিপরীত শেষাংশ + 
খিল ফ্লাই-ছুইলের বৃতাবত্তনের এক মিনিটের সংখ্যা । 
৩ «এ কচুয়াল” ব! যথার্থ হর্ষপাওয়ার (4০5৪1 1)075০-0০৬/67)-- 

ষে ক্ষমতা ইঞ্জিনে পাওয়। ধায় অর্থাৎ ইঞ্জিনের মধ্যে গ্যাস প্রঙ্ছলিত হইয় 
যে ক্ষমত। উৎপন্ন করে এই সম্পূর্ণ ক্ষমতার কিয়দংশ ইঞ্জিনের নিজের কার্যে 
লাঁগিম্ন| যায়, অতএব ইহার ব্যবহার হয় না। সচরাচর মেকারের! ব্যবসা 
হুত্রে ইঞ্জিনের ক্ষমত। দেখাই! প্রকাশ করেন, ইহা অর্থ-শৃণ্ত । 

৪1 ইগ্ডিকেটেড, হর্ব-পাওয়।র (115010260-17975৩-00%০7)--(. 

চর, ০.)--ইহা ইত্ডিকেটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমিত হম্ম। এক 
বর্গ-ইঞ্চির (9৫.-3০1)) প্রতি যত পাঃ চ।প পড়ে, সেইরূপ সমস্ত বর্ণ-ইঞ্ছি 
হিসাব করিয়া উহাকে প্রোীকের মাপ এবং এক মিনিটে যত ট্রোক ছয় 
তাহার হার! গুণ কবিয়। ৩৩*** দিয়া ভাগ করিয়! পুনরায় ৪ দ্বিয়া ভাগ 
দিলে ফোর বা চারি ফ্রক ইঞ্জিনের হ্য-পাওয়ার পাওয়। ষাঁয়। 

5806-18-87 28৮, 
৩৩০০০ ৯৪ 

ইহ] "ডবল-এ্যাঁকাটং' টিম ইঞ্জিনের ও “চারি-ছ্রেকক” গ্যান ব। পেট্রোল 
ইঞ্জিনের জন্য । 

[২০০ £-_বুঝিব।র ক্ুবিধার জন্য কোন কোন স্থলে ইংরাজি অক্ষর 
ব্যবহার হইয়াছে ; উঞ্ণার্দের বাঙাল! ভাষায় লিখিতে গেলে উহ! আরও 
জটিল হুইয়! পড়ে | 

টব 
[.ন, ৮. ১ ৩৯৯২ ২ ৯লিঙল সিলিগার “চারি প্রোক'। 

৮১৮ ],১৫4৯ ৮৭ 
রি --* সিন দিলিগার “দুই সর ক । 

এখানের--১৮- (00651 01555815 0 10) পাঃ হিসাৰে সমত্ত বগ” 
ইঞ্চিতে চাপ। 

[.-[,5080% ০1 56:০৩ 10 15০6 প্রে।কের ফুট হিসাবে পরিমাণ 
4১55 (45262, 10 55815 2500) সিলিগারের বিস্তার, বগ” ইঞ্চি ছিঃ । 

বল (90010৩01505066 061 22006) এক মিনিটের হধো বতগুলি 
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স্্রোক হয়, ফ্লু ইহুইলের গতি দ্ৃষ্টে উঠা লক্ষিত হইবে। 
0সক7ানিকাল এফিনসিতয়ন্সি (11901)5101081] 06০360৫9) 

বা যস্ত্রকৃত ক্ষমতার পারকতা অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষমতার নিয়োগ করা 
বয় গেই পরিমা ক্ষনত। কাধাকালে পাওয়া যায় কিনা । কারণ দিলি- 
গুারের মধ্যে বেক্ষমত! উৎপন্ন হয় তাহার অ.নকাংশ ইঞজিনকে চলাইবার 
জন্য প্রয়োজন হয়, অতএব সম্পর্ন ক্ষমত। কাধো আইস না; উ1 (১ 
0৪1)0) শতকরা হগাবে উত্ত, ১য় । 

ক্ষমতার কাধ্য ০. 

ক্ষমার নিয়োগ 
উপরিউক্ত প্রণালীতে কান্যাকবি ক্ষমতা শতকরা ঠ্স।বে বাহির হইবে । 

ইঞ্টিতনর কব্রিকহষ"পাওয়ার পরীক্ষা] | 
স্পি ব্যালান্স দ্বাব। পবাক্ষা_ফ্রাই-হইলের উপর কাষ্ঠেব ব্লক বসাইয়। 

উগ্র উপৰ একটি শক্ত দড়, ছুই পাক জড়াইয়] দেওয়। ৯য়। উহা 
এমন ভাবে স্থাশিত হয় বেন ইঞ্জিন চপিবার সময় এ দড়িব এক সীমায় 
একটি 1শদষ্ট ওছন দেওয়! হয় এবং অপর সীমায় একটি শ্রিং ব্যালাম্গ 
লাগান ভগ? এ ছুইট দ্রব্য ইঞ্জি:নব ঘুর্ণন স্থির করিয়া লাগান হয়। বে 
দিক ঠইন্, টান পড়বে সে দিকে প্রিং ব্যাণান্তাটী আর অপব দিকে এ 
নিদ্দিগ গ€জনটি ব।পিখা নেওগ। হর। ক্রযাঙ্ক সাফ্টর গত নিরূপণ করিবার 
জন্য একটি গাঁ-নিকপক-যন্ত্রঠিক সাফটের কেন্দ্রে লাগাইতে ১য় (:৩৬০1- 
1100-0010180517 01 70189279061) 1 যখন ইঞ্জিন চলিতে থাকে তখন 

দড়ির ছাঁখ। শ্রিং-বালান্সে টান পড়ে এবং উঠার কাটতে দেখা যার, 

ক পাট টান পড়িতেছে । 

নিষ্ন তালিকানত বিবর গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ৬ইবে,- 

মেকা।নিকাল এফি'লযেন্পি 

শা ১:59 জলাস্০ লে ৯ আও আও 

মিনিটে গতি | নির্দিষ্ট ওজনের! প্সিং বালানের | ফ্লাই-ছইলের ব্যাঁস 
শষ. পাউগু হিঃ 1 ওজন কাটার উহার কেন্দ্র হইসে 

নিরপণ। | দ্বারা নিরূপণ | | দড়ির কেন্দ্র পথ্যস্ত 
৬ | $/ 2 লইতে হইবে । 

ফ্. এ 

৪৩৬ ১৩৬৩ ৯৬ ১ ফট 
ওত তেরে জরি সর 
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পাই ৫. * খ(/7--$/2) 
৩৩১০ ৬৩ 

উদহরণ--03, [, 7.০ 

ঠাহিত265555871.88:7 
৩৩,৩৩৩ ণ 

এখানে দেখ যায় যে_-]7-২২)৭, এ-ুফ্লাইছুইলের ব্যাস। 

স্ক্লাইছুইল মিনিটে ধতবার ঘুরে। 
/2ল নির্দিষ্ট বা নিদ্ধারিত ওজন । 
$%1_ শ্রিং ব্যালান্সের কাটার দশিত ওজন । 

০জ্রক অশ্থশভ্ভ টেস্ের দ্বিতীয় প্রণালী £-₹ 
ইঞ্জিন প্রস্থত করিবাব পরে উহ্থার হর্ষ পাওয়ার টেস্টিং হইয়। থাকে। 

উহ! দড়ি ব্যতীত অন্ঠ উপায়েও স্থিরীকৃত হয়! কেহ কেহ দুইটি কাঠের 
“ব্রেক”স্থ এমন ভাবে প্রস্তত করেন যাহাতে উহা! ফ্লাই হুইলকে ঠিক ভালরূপে 
ধারতে পারে। উহার দ্বারা কম বেশী চাপিবার পন্থা! ও রাখ! হয় যাহাতে 

ফ্লাইছইলকে এরূপ চাপিতে পাঁরে। উহাদের মধ্যে একটির একধার 
২ইতে একটি বাহু বাঞির হুইয়।ছে। এ বাহুর শেষ ভাগে কিছু ওজন দিতে 
হয় এবং গতি নিরূপৰ বস্ত্রের সাহায্যে ক্র্যাঞ্ষ-সাফটের গতি স্থির কর! হয়। 

8 25175855 
৩৩১৩ ৬০৩ 

এখানে--/-ওজন (15110) 1 1ল্উহার ফট হিসাৰে মাপ 

উহু। ফ্লাইহুইল কেন্দ্র হইতে স্থাপিত ওজনের মধাভাগ পধ্যন্ত ফুট হিসাবে 
মাপ ধরা হয়। ২ ফ্লাইহুইলের প্রত্যাবর্তন “[২০৮০1০:০৮ সংখ্যা 
( এক মিনিটে )। 08108666706 একবার আবর্তনের পথের মাপ। 
(08:0008.- পাই ১৭. | 

একহর্য পাওয়ার ৩৩, *০ ফুট-পাউগু-মিনিট | 

ইঞ্জিনঢ্কে ৫বছ্যতিক হিসাতেৰ পরীক্ষা! (015০01551 
(630) £__এই পরীক্ষা সর্বপ্রকার পরীক্ষা অপেক্ষা! উত্তম ও হুক । ইঞ্জিনের 
সহিত ডাইনামো সংযোগ করিয়া! উহ্নার ক্ষমতা স্থিরীকূত হয়। এ ভাই" 
নামোর ক্ষমতা ইঞ্জিন অপেক্ষ। অধিক হওয়া প্রয়োজন। ডাইনামেোর 

সহিত ইঞ্জিন কাপ. লিং দ্বার। সংযোজিত হয় উহার লাইনের সহিত একটি 

অতএব 

চ000012--0 7, 2, 



৩৪৫ মোটর শিক্ষক 

ভোণ্টমিটাক 'প্যালালে' এবং একটি আমমিটার “সিরিজে” যোগ কর। হয়। 
ডাইনামোতে “লোড”__-আলোক কিন্বা। কোন রেজিষ্্যা্দ দেওয়। হয়। যখন 
ইঞ্জিন চলিতে থাকে, ডাইনামে। হইতে বৈচ্যুতিক ক্ষমতা উৎপাদিত হইয়। 
এঁ বাতি ব1 রেঞিষ্্যান্দের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইতে থাকে । উহ্থা উদ্ত 
আঁমমিটার ও ভোল্টমিটারে দৃষ্ট হয়। পূর্বেই বল1 হইয়াছে যে ইলেক- 
টিএক ক্ষমতা। ব| তাহার কাধ, আম্পেয়ারকে তোপ্ট দিয়া গুণ করিলেই 
পাওয়া যা । এ 'কার্ধ্যকে' আমরা ওয়াট বলিয়া থাকি । এক আঁম্পে- 
্লারকে এক ভোণ্ট দিয়া গুণ করিলে এক ওয়াট হয়। রূপ ৭৪৬ ওয়াঁটে 
১ হর্ধ পাওয়ার হয়। 

অতঞব দেখা যার যে £% * ৬ $/2া (ওয়াট) 
অতএব-_ 8. 7১ 0.7 ৭৪৬ (৬৪ (ওয়1ট) । 

4৯১৬ 
5৪৬. ব্রেক-হ্ধ-পাওয়ার | 

ব০০,-_বেয়ারিং ফ্রিকসান এই স্থানে লও! ভয় নাই। 
সিলিগুঢেরর মাপ হিসাব হষ-পাওয়ার নিদ্ধারণ 
১। সিলিগারের লিটায় অনুপারে পরিমাণ « এক মিনিটে ফাই- 

হুইল কতবার ঘুরে -**৬৪ কে ১২০০ দিয়! ভাগ দিলে হ্ব পাওয়ার 
নির্দিষ্ট হয়। 

২। পিলিগারে ঘন ইঞ্চি « সংখা, মিনিটে সাফট যতবার দুরে । 
১২৪৩ 

হয পাওয়ার(্, ৮০১) 

৩। সিলিগারের ব্যাস (৫19) * প্রোকের মাপা ২ ৯ সংখ্য। [ন.১, 
৬৫০৪ 

০০ _যদ্দিও উপরি উক্ত কয়েকটা প্রণালী হর্ধ-পাঁওয়ার স্থির 
করিবার জন্য নিদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি উহাদের ছারা কখনও ঠিক চিসাব 
করিতে পায় যাঁয় না, কারণ, ক্ষমত। নির্দেশ, অনেক প্রকারে কঠিন 
হইয়া পড়ে। অনেক সময় কল্প্রেদান অদ্ভাবে ফ্রিকসান দ্বারা. পেট্রোলের 
গুণানুসারে কাধ্যের প্রতিবন্ধকত? ঘটে এবং সেটিং ঠিক না হইলে সকলই 
বৃথা! হয়। 
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সমতল ভমি5ভ ইঞ্ভিন ব। মোটঢ্রর হর্ষ-পাওয়ার 
[3.0 17৮৮ কা 

৩৩০০০ ১৯ 

["_ প্রত্যেক টন প্রতি ৫* পাটগু ধরা হয়। 

৬৬ টন ঠ্সাবে মোট ওজন | 
[)- ফুট হিসাবে দূরত্ব। 
1» মিনিট গ্সাবে সময়। 

যান উচ্চ্চে উভি5ত -হুষ-পাওয়ানের রপ্রঢয়াজন ৪ 
1) 5৬ 27 

[১ ৩৩০০৯ ১] ৪ 

1) ফুট হিসাবে সম্পূর্ণ দূনত্ব। 
175 একফুট থাড়াইয়েরঢালুরদূরত্ব (911৮) 9151000) 

$$ স্যাঁনের সপুর্ণ ওজন 

[হু মিনিট হিপানে সময় । 
৯ পপ রন যর 

এখানে 4 

এখানে 4 

নয়। পয়সার হিসাব ভালিক। 
যার রা রাহ 088 রাহা মারার পাহএ-প রাহা ১৫৮১৫৮৯১1৫০ ১ ঘা ৮8৯ মা, « এ" ৫ জে ৬৯, 

অ।না পাই নয়া পয়লা | আনা পাই ন।। পরস। 
৬ ১ 5 | ১ ১ ৭ 

৪ র্ নি ১ 7 

ঙ ৩) ন্ ৯ ১] ৮ 

৬ ৪ ২ টি ৪ ৮ 

৫ স ১ ৫ ৯ 

তু চঠ, ৯ শু ১ 

০ ৭ ৪ ১ ৭ ১০ 

ও ৮ ৪ 3 ৮ ৯৩ 

৪) ৫ ১ € ১৯ 

্ ১৩ ৫ ১ ১৩ ৯১ 

$ ১১ ৬ ১ ১১ ১০ 

৯ ১৭ ঙ . ২৪ ১২ 

সিকি টাকায়--২৫, অর্ধ টাকায়--৫*, এক টাঁকায়_-১০। 
চিকিতসা ওত ডেড 55 

মোট--১, ২, ৫ ও ১* নয়৷ পয়সার “ঘুদ্রণ' চালু হইয়াছে । 
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আহত ব্যক্তির প্রাথমিক (চিক্ষিলা) সাহাষ্য। 
আকম্সিক অব্না্দ (5110০) £_-কোন আঘাত বা মানসিক দুর্ধবলত। 

ব। নিস্েজে দেহ অবদন্ন হইয়! পড়িলে তাহাকে অবসাদ বলে। ইহান্ছে 
দ্বেঠের তাপ কমিয়া হাত, পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, নাড়ী দ্রুত ও হুূর্বল কৃতাঁর 
স্টায় বহিতে থাকে, স্পন্দনগুলি ঠিক নিয়মিত ভাবে পড়ে না । সমস্ত দেহে 
বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখ। দেয়; নিশ্বাস-প্রশ্বান আসমান ভাবে বহিতে থাকে, 
এবং প্রায় নিজীব হইয়া পড়ে । এই অবস্থায় লক্ষ কর। আবহ্াক যে দেহের 
ভিতর কোনও রক্তআঁব হইতেছে কিন1 এবং সেই জন্ত কোন চিফিতৎসককে 

দেখান কর্তব্য । 

এই অবস্থায় রোগীর মাথা নীচু করিয়! রাঁখিবে। তাহাকে গরম 
কাপড়ে, যেমন কম্বল জড়াইযা! বাখিবে। কাপড় গরম করিয়। হাত ও 
পায়ে সেঁক দিবে (হাবিকেন বা লনের মাথান্ন বেশ ছোট ছোট কম্বলের 
ট্রকর। গবম কর যায়)। কড়া করিয়! কফ তৈয়ার করিয়া গরম গরম 
থাঁওয়াইবে। ২*৩* মিনিট অন্তর ২*-৩০ ফেণটা করিয়। স্পিখিট এমন্ 
এরোমাট (35৮16 &01000 8০0550) খাওয়াইবে, যদি কোন রক্তআাৰ 
না হয় (দেহের চিতরের রক্তক্সাব বাহির হহতে দেখ যায় না, রোগীর 
নাড়ী ও অন্তান্ত দেছের লক্ষণ দেখিয়! বুঝিতে পারা যায়) তাহ! হইলে চায়ের 
চামচের এক চানচ বা কিছু অধিক ব্রা/ণ্ড (82749) দেওয়। যাইতে পারে, 
ভবে ব্রাণ্ডি না দেওয়াই ভাল। ম্মেপিং-সন্টের (515011278 9৭10) স্ব।ণে 

বেশ ফল হয়। 'অগ্রজান” (0%১£০2) বাযুব, নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি ধারে 

ধীরে বহি থাকে অথব। একেবারে বন্ধ হইয়! যায়, তাহা হইলে কৃত্রিষ 
নিশ্বান প্রশ্বাস লওয়াইবার ব্যবস্থা করা আবশ্তক। ইতিমধ্যে চিকিৎ- 
সককে খবর দেওয়াও দরকার । 

অস্থিভঙ্গ (5০096) :-দেছের যে কোন অস্থি ভাঙ্গিয়! যাইতে 
পারে। অস্থি ভঙ্গের প্রধান লক্ষণ যে অঙ্গটির সচলতা সাধারণ ভাব 

অপেক্ষা! অনেক বেশী হইয়াছে (ইহ! অন্য পার্থের অঙ্গের সহিত তুলনার 
বেশ বুঝিতে পার। যায় এবং তৎনন্গে খুব যন্ত্রন। হয় (আব:র কোন কোন 
সমর যন্ত্রনা! থাকেন। ) ? এঅদ্থিধান। নাড়িলে কড় কড় শব্দ শুনিতে পাওয়। 

যায়। অস্থিতঙ সনেহ হুইলে ও তাহাকে অস্থিভঙ্গ ধরিয়া] চিকিৎন। করা 
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আবশ্যক । কারন যদি অস্থিভ'ঙর নিয়মনত চিকিতসা না হয়, লোকটা 

জন্মের মত বিকলাঙ্গ এবং অকর্ম্নন্য হইয়। বাইতে পারে । আহত অঙ্গটিকে 
অতি ধীরে ও সতক তার সহিত শড়াইতে হইবে, এপং লোকটিকে কোনরূপে 

নড়িতে দিবে না । চিকিৎসক ডাকাইয়] তাহার স্থুবন্দোন্ত কর! দরকার । 

নিকটে চিকিৎসক পাইবার সম্ভবন!। না গাঁকিলে অগ্ুটী স্বাভাবিকভাবে 

রাখিয়া ২৩ খাঁন। “বার” (অভাবে বাখারা ) না এরূপ কাষ্ঠের টুকর] দিয়া 
ৰাধির| অহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিবে | ভিন্ন ভিন্ন আস্থিভঙ্গের 

চিকিৎসার জন্য ভিন্ন প্রকারের কাষ্টফলক (বার) বাবহৃত হয়। সচরাচর 

ইঞ্জিন ট্রার্ট করিবার (ইঞ্জিন কোন কোন সময় ইম্সিপানের অগ্রতা হইলে ) 

বিপরীত দিকে ঘুরিয়া যাওয।য় ট্রাট“কারীর হন্তের কজিতে গুরুতর আঘাৎ 
লাগিতে পাবে ( এইরূপ ইঞ্জিনের বিপবীত ঘূর্ণন গতিকে চঙ্গিত ভাষায় 

“ব্যাক দেওয়া” বলে)। অস্তি ভাঙ্গিয়। গেলে উহাকে বার" দ্বারা বাঁধ 

আবশ্যক । নিকটে চিকিংসক ন। থাকিলে ভস্তেব পশ্চাত ও সম্মুখে 

ত্ইখানি বাঁর বা কণ্ঠের টরকরা শিয়া তস্তটি একটু টানিয়! সমান করিয়! 

বাঁধিয়। দেওয়। আবশাক । পরে ভাল ক্রয়! কাষ্ঠ ফলক দিয়। বাধিয়া দিবে। 

সন্ধি 'র্দ ব! সন্ধিস্থলের স্থির স্থানচ্যুত (10151005110: ) £- ইহার 

প্রধান লক্ষণ যে, স্বাভাবিক সচঙগতার হাস হয়া যায় ও তাঁহার উপর 

যন্ত্রনা, সন্ধি ফুলিয়। উঠার অঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থ। ( অগ্তার্দঁকর পাত 

তুলনায় ) থাকে না, অন্ত অঙ্গের সহিত তুলনায় মাপে পরিবর্তন হয়। 

চিকিৎদক ব্যতীত অপর কাহারও 'স্থিভঙ্গের চিকিৎসা কর! উচিৎ নহে, 

কারণ এই কাধ্য তত সঞজ নভে । 
সন্ধির মোচড় (11:071197) £-কোন নন্ধি গাকাইয়। বা মচকাইয়!] 

যাইতে পারে । সন্ধির চারিদিকে যে সুতার মতন বন্ধনী থাকে, তাগাদের 

কতগ্তপি ছিড়িগ্ন যাইতে পারে। এমন কি চারিপিকের পেশী বা 

পেশীরজ্জ্ব আহত “ঠ:ঠ পারে । মোটর ই্রার্টে ইঞ্জিন পশ্চাদিকে চালিত হইয়া 

সন্ধি মচকাইয়া যাইতে পারে। কোন অঙ্গ মচকা ইয়া গেলে তাহকে একবারে 

মিশ্চগ কবিয়া রাখ। প্রয়োজন । কাষ্ঠ ফলক দিয়া অথবা ব্যাণ্ডেজ দিয়া 

তাহাকে বাঁধিয়া বাখিতে হইবে । বরফ জল বা ঠাগডাজলের প টি অথবা 

গরমজলের সেক [দিবে। সঙ্গে সঙ্গে ম্পিরিটে কাপড় ভিজাইয়! তাহা ্ৰ 

স্থানের চারিদিকে জড়াইয়। রাথিলে বেশ উপকার হয়। হঠাৎ কোন 
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পেনীর প্রবল চালনার দ্বারা পেশী ৰা রজ্জু আহত হইতে পারে, এমন কি 
একেবারে ছিড়িয়া! যাইতেও পারে। ইহাতে অতিশর যন্ত্ুন হয়, অঙ্গটী 
নিশ্চল ভাবে ব্যাণ্ডেঙ্গ করিয়া! বাখা আবশ্যক, পরে উপযুক্ত চিকিংসা 

গ্রয়োজন। 
দাহ (00 0710 90210.) ১-কোনবপ উত্তাপে অতারক্ত তক 

জলের ছারা দেহ পুডিয়! যাইতে পারে। দ্াহর পবিমাণ অনুসারে তাহার 

লক্ষন সমুহ দেখা দেয়। দাহ ৩1৪ প্রকারের । প্রথম প্রকারের দ1ঠতে চর্ম 

লাল হয়, এবং কিছু পরে ফোস্কা পড়ে, ইছাতে অতিশয় জাল। হয় । 

দ্বিতীব প্রকার দহুতে চন্দ এবং উচ্তার নিয়ন্থ মাংল নষ্ট হয়। দেছের 
অনেকটা হুল পুড়ির! গেলে অথব। মাংস পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে প্রাণের 

বিশেষ আশঙ্কা থাকে । অল্লন্থান পুড়িয়া গেলে এবং যদি তাহ। প্রথম 

গ্রকারের দাগ হয়, সেক্ষেত্রে ম্পিবিট ডুবাঈয়। রাখিলে অথণ। স্পিরিটে 

[জান পটি দিয়া বাঁধিয়। রাখিলে জালা কমিয়! যায় এবং ফোন্কা না ও 

পড়িতে পায়ে । বেশী স্থান পুড়িয়া গেল নারিকেল তৈল এবং চুনের জলে 

মিশাইয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয় দগ্ধ স্থানের চারিদিকে জড়াইয়' দিবে । 

বাক চিকিংসা, চি'কৎসকের দ্বারাই করান ভ।ল। পুড়ির। যাইপামাত্র 

সোডি-বাইকার্ব (5০৭1 15819) জুল গুগর] দগ্ধ স্থানে পাগ।ইয়। 

দিলে সে সঙ্গে জাল। কমিয়। বায়। 

ক্ষত (৬০০৭) £-মোটরের কাজ করিতে গ্রায় হস্ত পদে আচড় 

লা 59758 পারে অথব। কাটিয়। যাইতে পাঁরে। এস্থলে ঘা একট পরিস্কার 

কারয়া তাহাতে 'টিঞ্চার_বেনজো ইন কো (07001) 0007020০017 
7১০০৭) কাপড়ের শ।য় (বিছান তুলা তিজাহয়া তাঁগ ক্ষত স্থাানর উপর 
লাগ।হয়। দিবে । “হাইড্রোজন পারঅক্মাহড (115019867) 1০70%115) 

দিয়! ঘা আগে ধুষ্টয। লইলে আর'ও ভাল হয়। অধিক পরিমাণে ক্ষত স্থান 

ভাল করিয়া! ধুইয়! ফেলিল্স। 'বোরিক তুলা গরম জলে ভিঞাইয়া এবং 

নিংড়াইক। ফেলিয়া উহার দ্বার। ক্ষত স্থান বাধয়া দিবে। পরে এ ঘা ধোয়। 

কোন চিকিৎসকের শুত্বাবধানে করাই ভাল। রাস্তায় ক্ষত হইলে ' এ প্ট- 

টিটানিক সিরাম ইঞ্জেকসান” (403-050505 96) [016061017) দিবে 

রুত্রিম উপায়ে নিশ্বাস প্রশ্থান করান (70503510 530805 500) ১7 

হঠাৎ তড়িৎ প্রবাহ, দেহের ভিতর দিয়! গমন করিলে অথবা জলে ডুবিয়! 
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গেলে শ্বাস বন্ধ হইয্। বাইতে পারে । এস্থলে এ ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে 
শ্বাস গ্রশ্থাস করান আবশ্তক। জলে ডুবিয়া গেলে একটি পিপার উপর 
গড়াইয়! নাক মুখ হইতে জল বাঠির কবিষ্ন। দেওয়! উচিৎ, তারপরে (যেমন 
পান বা রত্রিম দন্ত) তাহা বাহির করিয়া ফেল উচিৎ | বোঁগীকে উবুড় 
করিয়! শোয়াইয়! মুখ একদিকে ফিরাইয়! দিতে হইবে ; হাত ছুইটি লঙ্ব! 
করিয়! সন্মুখের দিকে ৰাডাইয়। দিবে ও একজন জিবটি টানিয়া ধরিবে 
এক্ষনে ধোগীর উকদেশের ছুই পার্থে দুই হাটু রাখিয়! তাহার উপর উবু 
হইয়। বগিবে এবং অগ্কুলিগুপি নিয়স্থ পাজবার উপর বিছাইয়! বাখিবে। 
বাভদ্বয় মিধা বাখিষ। ও অগ্ভশিগুলি সম্ুখের দিক দিয়া ধীরে ধাবে হাটুর 
উপৰ ভর দিয়া উঠিয়া স্মুদর দেহের ভার বোগীব উদ্ধব দিবে এবং ১/৩ 
মোকণ্ড এইপূপ করির! পুনরায ভাখ ছাডিয়। দিয়া পুর্বর মতন বসিবে। 
মিনিটে ১২/১৫ বার এইবপ কধিতে থাকিবে । অনেক মময ২৩ ঘণ্টা 
কৃত্রিম নিশ্বাস গ্রশ্থাস কব'ন'ব পর মাপনি শ্বাস বছিতে থাকে, তাহ।র পর 
হস্ত ও পদ কগড়াইয়। গবম করিত হইবে । সর্ধধণ! হাট দিকে হস্ত ও পদ 
ঘসিতে থাকিবে । জ্ঞান হইলে কাফি বা চা খাইতে দ্রিবে অথবা স্পিরিট 
এমন-এরোমাট (91710 00004510080) চায়ৰ চামচেব অদ্ধ চামচ 
একট, জাল মিশাইয়! খাওয়াইয়া দিবে । ইতিমাধ্য একজন সুক্ষ চিকিৎ- 
সককে স" বদ দেওয়! প্রয়োগজন। বৈদ্যুতিক কাকখানায় এই সকল 
দ্রব্যণলি রাখা কর্তবা_ টিধশপ আইওাডন (77001) 10017) টির 
বেনজেোইন কোত (1117000) 00020100 ০0700009170) কার্বলিক এ্য।স্ডি 

(092১0110 /১০1), হাঁহড্রোজিন পাব অক্লাইড (0১410860761 ০9006) 

হাঈদ্রাজ্ বিন আইওডাইড (01516 307 100506715101010) বোবিক 

তুলা (7301710 ০০%০/,), গজ (0088০), প্যাঁগুজ কাপ্ড (7387009৫0 

00০) তন ইঞ্চি চওড। ৩/৪ ইঞ্চি পুক এবং এক ফুট লঙ্কা ৫1৬ থানি 
কাঠেব বার ব। পাটি। একটি মেজাব গ্ল্যাম ( মাঁপক পায়)। 

বলকারক ওধধ হিতাবে- 

শ্গিরট এমন এবোমা।ট ২ আউন্ন, ভাইন।ম গ্যালিসাই ২ আউন্স । 



যানে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
যানের বিছ্যুত্-শাক্ত সরবরাহ ; রোগ ও ব্যবস্তা £_ 

বৈদ্যুতিক জেনারেটারের রোগ দুই প্রকারের যথা ;_ (১) যান্তিক, 
€২) বৈছ্যতিক। 

০জেলনাঢেরটাঢ্রের যান্ত্রিক (দোষ, জেনারেটার হইতে শব 
নির্গত হয়, বৈদ্যুতিক প্রবাহ ভাস পায় ও একেবারেই প্রবাহ উৎপন্ন নাও 
হইতে পারে। 

কারণ,_১। বেয়ারিং ভাঙ্গিয়। গেলে, উহ। হন্তের দ্বার! আরমে- 

চারকে ঘুরাইলেই বুঝ যাইবে । আমেচার ঘুরাইতে জোর লাগিবে বা 
উহ্। একেবারেই ঘুরিবে না। বলবেয়ারিং বদল করা প্রয়োজ্জন। ২। 
দ্রহভিং গিয়ার ব। পিনিয়ান চাবিব দোষে সাফটের সঠিত আল্গ! 
হইয়াছে। ৩। পোলপিস্ আল্গা হইয়া আমেচারের গাত্রে লাগিলে। 
এইক্নপ হইলে পোলপিদ্ ধারক স্ধুগুলিকে টাইট করিয়া দিতে হইবে 
৪। আর্মেচার-াফ.ট বখকিয়া গেলে ইহা সচরাচর ষ্টাটিং মোটারে 
ঘটরা থাকে। যদি নাফট বশাকিয়! থাকে তবে একটি নুতন আর্মেচার 
লাগাইতে হঈবে। ৫ | কমিউটেটার নই হইলে,_ইহাতে বাদ্ও ব্রাদ্- 
হোল্ডার ও নষ্ট হয়। উচাদদের মকলকে বদল কর! প্রয়োজন । 

তজেনাঢরটাতের টবদযতিক ওদাষ, ইহাকে তন অংশে 
বিভাগ করা যাই'ত পারে, যথা, 

(ক) সাফিট বিমুক্ত হইলে, (খ) সাকিট ভূমি-সংগগ্ন হইলে ৰা 
সট-সারকিট হইলে ; (গ) রেগুলেপান্ গণালীতে দোঁষ হইল, (ঘ) 
কাটাউটে দোষ ইইলে। 

(») মাঞ্টি বিমুক্ত হইলে, হয় কম কারেণ্টর বা উঠ! একেবারেই 
বিদ্যৎ-শক্তি উৎপন্ন করিবে ন1। 

কারণ :-(১) ব্রাদ্ সংযোগ ভপবুক্ত ভাবে না হইলে, (২) ব্রাস 

বদি নিয়মিত ভাবে না খেলিক্। আটকাইর থাকে, (৩) বাদ্ অধিক 
কষর়প্রাপ্ত হইলে, (8) ত্রাস প্পূ.ং ভাঙ্গিয়! গেলে, (৫) কমিউটটাবের 

রঙ 
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কার্বনের ময়লা জমিলে/ [৬১ আর্মেচার খুলিলেও কমিটেচীরে লংযোগ 
ভাল করিয়া ন! আটিলে বা আর্মেচারের কয়েগগুলির একটি ব। ততোধিক 
নষ্ট হইলে (ইগাতে কমিউটেটাপে উজ্জ্বল র,. দ্পার্ক দিবে)। (৭) ফিল্ড- 
কয়েল উপধুক্ত সংযোগ ন। হইলে একেবাবেই কাঝেন্ট প্রস্তুত হইবে না। 

(০) ভূমি সংলগ্ন বা সটসারকিট, ঘটিতে পারে ঃ-৫১) মেন- 
টামিনালে, (২) বাস সংযোগ স্থলে, (৩) ব্রাস হোল্ডারে, (৪) আর্মেচার 
সট মারকিট হইলে, উহ) অতিশয় উফ হইবে ও ডহাব ইন্ন্থলেদান পুডাইয়। 
দিবে ও বৈছ্যতিক প্রবাহ কমিয়! যাইবে। (৫) কিন্তু কয়েলে সর্টসার- 
কিট হইলে উহা অত্যন্ত উষ্ণ হইবে এবং বৈদ্যুতিক গ্রবাহও কমিয়া 
যাইবে । (৬) কমিউটেটার সর্টপাকিট হইলে বৈছ্যুতিক প্রবাহ একেবায়েই 
হইবে না বা অতিশয় অল্প হইবে। 

(০) বেগুলেসান £--:এই সম্পর্কে আমর। তৃতীয় ত্রাস সম্বন্ধে 
দিবেচন! করিব। ভোল্টেজ রেগুলেসানে কয়েক গ্রকার কয়েল ব্যবহৃত 

হইয়। থাক। ইহাতে দোষ হইলে চাজ্দিং কারেন্ট অতি অল্প বা অত্য ধিক 
হইতে থাকিবে, এবং জেনারেটাবব উচ্চ গতি হইলে এ প্রবাহ 
সমভাবে প্রবাহিত হইবে না,--(১) তৃতীয় ব্রাসের সেটিং ঠিক না থাকিলে, 
(২) রাস ঠিকভাবে কমিটেটার সংযোগ ন। হইলে, (৩) ত্রাসে শ্রিং-এর 
চাপ ঠিকরূপ ন। থাকিলে । 

(9) কাটাউট সর্বসমযে খুলা থাকিল ;-ফলে হইবে (১) 
ব্যাটার্নীতে ক।রে'ট থাকিবে না, (২) জেনাবেটা অত্যধিক উঞ্ণ $ইবে ও 
উদ্ধার কয়েল সকল পুড়িয়া যাইবে । 

(€) কাটাউট সর্বপমায় বন্ধ থাকিলে, _ ফলে হইষে ; (১) ড।ইনামে। 
বা জেনারেটারের মাধ্যমে ব্যাটাঁরিব কারেন্ট অত্যধিক প্রবাহুপহ নিশেঃঘিত 
হইবে (যদি ইঞ্জিন ন। চলে বা কম বেগে চলে )। 

৯ সম্পুর্ণ ৯০ 












